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 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران: 

 “فاجعه ملي”مردم و تاريخ ميهن ما جنايت هولناك 
  را فراموش نخواهند كرد!

 هم ميهنان گرامي!
، 1390با فرا رسيدن مرداد و شهريور ماه   

بيست و سه سال از يكي از هولناك تـريـن     
جنايات سياسي تاريخ معاصر ميهن مـا مـي     
گذرد. بيست و سه سال پيش در چـنـيـن         
روزهايي سران رژيم واليت فقيه، و در رأس 
آن آيت اهللا خميني، هزاران تن از رزمندگـان  
راه آزادي و عدالت اجتماعي در ميهن مـا را    

جـام  ” به جوخه هاي مرگ سپردند تا شايـد    
،  كه نتيجه مستقيم ادامه “زهرِ صلح تحميلي

جنگ، جنـگ  ” سياست فاجعه بار و ضد مليِ 
بود، در كام شان شيرين گردد و   “  تا پيروزي

جهان بتواند با تكيه بر سركوب “  نظام نمونه”
خونين و ارعاب، دمي بيش به حيـات خـود     
ادامه دهد. جنايت فراموش نشدني كشـتـار      

 1367دستجمعي زندانيان سياسي در سـال    
سند انكار ناپذيري از ددمنشي و سـرشـت       
واپس گراي رژيمي است كه در همه طـول    
حيات خود بر دروغ، تزوير، شكنجه، واعـدام    

 تكيه داشته است. 
بيست و سه سال پيش هيات هـاي سـه     
نفره مرگ، كه به فرمان خميني و تاييد اغلب 
رهبران وقت جمهوري اسالمي تشكيل شده 
بودند، به زندان هاي كشور اعزام شدند تا هر 

نيست از دم تيغ بگذرانند.   “ نادم” كس را كه 
در اين انتقام گيري سياسي تكـان دهـنـده،      

طيف گسترده يي از آزموده تريـن رهـبـران و        
مبارزاتي ميهن ما، از سازمان  -كادرهاي سياسي

هاي سياسي گوناگون، از كمونيست تا مسلمـان،  
جان باختند.  در اين كشتار، كه حـزب مـا بـه         

ناميد، صدها تن از    “  فاجعه ملي” درستي آن را 
رزمندگان توده اي از جمله شماري از سر شناس 
ترين زندانيان سياسي ايران، كه بيش از يك ربع 
قرن از عمر خود در زندان هاي رژيم شاه حبس 

 بودند، به جوخه هاي مرگ سپرده شدند. 
با توجه به مجموعه اسنادي كه در بيست سـه  

  2ادامه در صفحه 

 بيمه بيكاري، قانون كار و حداقل دستمزد كارگران

هفته گذشته دو خبر در سايت هاي اينـتـرنـتـي و       
رسانه هاي مجاز داخلي انتشار يافت كـه در ظـاهـر        
ارتباطي با يكديگر نداشتند، اما تامل بر اين دو خـبـر     
گوشه يي از واقعيت هاي موجود در رابطه با كارگـران  
و زحمتكشان ميهن را تا حدي آشكار مي سازد.  قبـل   
از بررسي اين دو خبر، براي بازكردن اين بحـث الزم    
است توضيحي در همين ارتباط داده شود: كساني كـه   
در كشورهاي اروپايي يا كشورهايي كـه سـيـسـتـم          
سوسياليستي در آن ها هنوز حاكم است زندگـي مـي     
كنند و يا به سيستم حمايتي اين كشورها آشنا هستند، 
آگاهند كه اين دولت ها به بيكاران، كمك هاي نقدي 
و غير نقدي ارايه مي كنند و اين كمك تا موقعي كـه  
امكان يافتن يك شغل براي بيكاران و كساني كه بـه  
هر دليل شغل خود را از دست داده اند، فراهم شـود،    

ادامه مي يابد. اين امكان هاي نقدي و غير نقـدي   
نه بر اساس حداكثر نيازهاي روزانه، بلكه بر اساس 
حداقل نيازها، به كساني كه شغل ندارند و يا شغل 
خود را از دست داده اند، تعلق مي گيرد. اين بـدان   
معني است كه اختصاص اين مبلغ گرچـه كـافـي      
نمي باشد اما مانع از به فالكت افتادن شخـص و    

 خانواده اش مي شود.
در يكي از خبرهاي هفته گـذشـتـه بـه مـورد          
مشابهي برخورد مي كنيم. سايت آفتاب، به نقل از    

مرداد ماه، خبـر از تصـويـب         19خبرگزاري مهر، 
حقوق سيصد هزار توماني براي بيكاران ايران داد.   
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
در اين باره اظهار داشت كه، اين طرح مخصـوص  

كارگزار ولي فقيه، يا مامور 
 خصوصي سازي صنعت نفت؟

بيش از دو سال پيش، هنگامي كه وزراي دولـت  
كودتا همزمان با سركوب خونين اعـتـراض هـاي      
مردمي، معرفي مي شدند، ولي فقيـه و شـخـص        
احمدي نژاد كوشش بسياري به كار بردند تا وزارت   
نفت در اختيار سپاه پاسداران و فرمانده قـرار گـاه       
خاتم االنبياء اين نهاد سركوبگر قرار بـگـيـرد. امـا        
معادالت صحنه سياسي آن زمان چنين اجازه يي را 
به كودتاچيان نداد. اينك و پس از دو سال و انـدي،   
ولي فقيه پاسدار قاسمي، فرمانده قرار گـاه خـاتـم      
االنبياء سپاه، را بركرسي مهم ترين وزارت خـانـه       
كشور نشاند، تا به اين ترتيب غارت نفت از سـوي    

 واپس گرايان بيش از پيش تضمين شود. 
سـربـاز   ” پاسدار قاسمي، بي پرده پوشي، خود را   

مي خواند. او درنشـسـتـي بـا        “  مقام معظم رهبري
اعضاي جمعيت ايثارگران انقالب اسـالمـي، كـه        

مرداد ماه، منتشر  9گزارش آن را خبرگزاري فارس، 

 شراب انجير
سوگ ـ خاطره يي در رثاي رفقا 

 اهللا غياثوند، بهمن قنبري و سيف
و همچنين به ياد همه رفقا و جان 

 باختگان فاجعه ملي

 3در صفحه 

  5ادامه در صفحه  



1390مرداد ماه   24شنبه  دو   2   875شمارة  

جوانان جوياي كار است و مي تواند به عنوان مسكن عمل كند. نـكـتـه     
براي اين مبلغ اسـت.     “مسكن“كليدي در اين سخنان استفاده از كلمه 

اين بدان معني است كه مبلغ سيصد هزار تومان مزبور با توجه به هزينه 
هاي واقعي مبلغي ناچيز است. اما قسمت جالب سخنان هادي مقدسـي   

هـزار     350جوانان بيكار متاهـل    “  در قسمت بعدي است كه مي گويد:
 “تومان به صورت ماهيانه دريافت خواهند كرد.

هر چند نماينده مزبور اعالم كرده است كه مبالغ پرداخت شده بعدا بـا  
مرداد ماه،  21ماهه پس گرفته مي شود، اما در اين باره ايلنا،  50اقساط 

، “ پرداخت بيمه بيكاري به بيكاران عملياتي نيسـت ” در خبري با عنوان:  
“ از قول محمد علي پرتوي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، مي گويد: 
“ بار مالي اين مصوبه سنگين است و دولت نمي تواند آن را اجرايي كند. 

اتفاقا ما هم معتقد هستيم كه چنين امري صورت عملي به خود نـمـي     
گيرد اما بحث اصلي ما بر سر اين نيست كه اين كار عملي مي شود يـا  

 نه، بلكه بررسي مسئله يي مهم تر و اساسي تر است. 
مرداد ماه، در اشاره به تغييراتي  19در خبر دوم، روزنامه تهران امروز، 

كه در قانون كار قرار است صورت بگيرد، به مسئله دستمزدها پرداخـتـه   
احتمال حذف كف دستمـزد از    “ است. اين روزنامه در گزارشي با عنوان:  

يكي از موارد بررسي براي اصالح قانون كـار،    “  ، مي نويسد: “ قانون كار
برداشتن كف دستمزد است. برداشتن كف دستمزد يعني اينكه حـداقـل    
دستمزدي كه هر سال در اسفند ماه تعيين مي شود برداشته شود و خود 
كارگر و كارفرما براي تعيين دستمزد توافق كنند. در حالي كه اصالحات  
قانون كار نهايي شده است زمزمه هايي وجود دارد كه كف دستمزد در   

گزارش در ادامه به پيامـد  “  اين اصالحيه از قانون كار كنار گذاشته شود. 
هاي خطرناك اين موضوع پرداخته، و از قول حسين راغفر، كارشـنـاس   

برداشتن كف دستمزد در شرايط اقتصادي كنوني “  اقتصادي، مي نويسد: 
ايران و با توجه به اينكه قانون، حمايت هاي الزم را ندارد، كار خطرناكي 
است و به طور حتم تبعات اقتصادي و اجتماعي فراوان دارد. در حـال       
حاضر با توجه به تورم دو رقمي و نرخ بيكاري بااليي كـه وجـود دارد       
برداشتن كف دستمزد، رقابت براي گرفتن كار، بسيار زياد مي شـود و      

 “طبيعي است كه كارفرما نيروي كار ارزان را انتخاب كند.
 “ نيروي كـار ارزان   “آن چيزي كه اين كارشناس اقتصادي با عنوان 

مطرح مي كند، دقيقا همان نكته يي است كه ما در اين نـوشـتـه مـي       
خواهيم به موشكافي آن بپردازيم. كساني كه مسايل كارگري ايـران را     
دنبال مي كنند مطلعند كه دولت هر سال در آخريـن روزهـاي سـال،        
حداقل دستمزد كارگران را تعيين مي كند كه بنـا بـر گـزارش هـاي           
متعددي كه انتشار يافته اند، همين حداقل هاي قانوني هم به راه هـاي  
مختلف به مورد اجرا در نمي آيد. سال گذشته دولت حداقل دسـتـمـزد       

تومان تعيين كرد. با توجه به اجراي حـذف    300هزار و  330كارگران را 
يارانه ها در ايران بسياري از فعاالن كارگري و نيروهاي سياسي مدافـع  
كارگران به درستي معتقد بودند كه اين مبلغ با هزينـه هـاي واقـعـي         
زحمتكشان فاصله يي بسيار دارد. با گذشت نزديك به پنج ماه از سـال     

كه نرخ رو به افـزايشـي را      -جاري و انتشار گزارش هاي ماهيانه تورم 
ميزان فشار به كارگران و زحمتكشان را تقـريـبـا بـر        -نشان مي دهد 

همگان ثابت كرده است. بررغم تمامي فشارهايي كه به دولت آمـد در     
نهايت هيچ گونه تغييري در اين مصوبه صورت نگرفت. حاال اگر فـرض   
كنيم كه موضوع پرداخت به بيكاران صورت عملي به خود بگيـرد ايـن     

هزار تومان در ماه  350سوال پيش مي آيد كه چگونه يك بيكار متاهل 
هزار تومان دريافت كند. مسلما كساني كه  330بگيرد اما يك نفر شاغل 

در مجلس در باره اين طرح به بحث و مذاكره پرداخـتـه انـد ارتـبـاط          
پرداختي بيكاران و حداقل دستمزدها را مد نظر قرار نداده اند، اما همـان  
طور كه قبال هم تاكيد شد،  از آن به عنوان يك مسكن ياد كرده انـد.    
دولتي و رژيمي كه قرار است حامي مستضعفان باشد هم اكنون با يـك  
سياست كامال ضد مردمي و ضد كارگري قرار است همـيـن مسـكـن       
ساليانه به كارگران را از شمول قانون كار خارج ساخته و آن را به عهـده  
كارفرما و كارگر محول كند. رژيم واليت فقيه در حالي كه سـعـي دارد      
خود را تافته يي جدا بافته از سيستم سرمايه داري حاكم بر جهان نشان 
دهد تمامي برنامه هاي اقتصادي اش بر سرمشق هاي بانك جهانـي و    
صندوق بين المللي پول بنا شده اند. رژيم واليت فقيه در حالي از ورود    
احمد شهيد، نماينده سازمان ملل در امور حقوق بشر، جلوگيري به عمل 

مي آورد كه همين چندي پيش نمايندگان صندوق بين المللي پول را با آغوشـي  
در ايران را مورد ستايش قرار دهند. رژيم  “  دستاوردهاي اقتصادي”باز پذيرفت تا 

واليت فقيه اين برنامه هاي ضد مردمي را از دوران رياست هاشمي رفسنجانـي  
آغاز، و در دوران محمد خاتمي ادامه، و  هم اكنون به نحو مشمئز كـنـنـده اي      
مراحل پاياني آن را به ضرر ميليون ها تن از زحمتكشان ميهن به انـجـام مـي      
رساند. با تمام اين تفصيل ها، واقعيت اين است كه تعيين حداقل دستمزدها در    
بيشتر كشورها به اجرا در مي آيد. حتي در آمريكا كه مناسبات سرمايه داري و      
بازار آزاد نسبت به ديگر كشورها در سطح بسيار پيشرفته تري قرار دارد، قـانـون   

از سوي معاونت برنامه ريزي و امور  1385حداقل دستمزدها وجود دارد. در سال  
خالصه تجربه كشـورهـا در بـاره        ” اقتصادي وزارت بازرگاني، جزوه يي  با نام: 
انتشار يافت كه در قسمتـي از آن      “  حداقل دستمزدها و پيشنهاداتي براي ايران

حداقل دستمزد كمترين مزدي است كه به شاغل و يا كـارگـر بـه      “  آمده است: 
صورت روزانه يا ماهيانه پرداخت مي شود. در بيش از نود درصد كشورها نوعـي   

 1938از قوانين مرتبط با حداقل دستمزد مالحظه مي شود. آمريكـا در سـال          
نسبت به تدوين قانون مرتبط با حداقل دستمزد اقدام كرد. در ميان كشـورهـاي    

عضو داراي قانون حداقل دستمزد مي باشند. در عـيـن       25عضو از  18اروپايي 
حال كشورهايي كه قانون حداقل دستمزد ندارند با تكيه بر گروهاي كارگري و   
اتحاديه ها، به تعيين حداقل دريافتي از طريق فرآيند چانه زني جـمـعـي مـي         

آن چيزي كه در ايران قرار است در راستاي سياست هـاي خـانـمـان       “  پردازند. 
برانداز صندوق بين المللي پول به اجرا دربيايد حتي از انتظارات اين سازمان فراتر 

در غياب نمايندگان واقـعـي      -است. مقام هاي رسمي حاكم در ايران هر سال  
دستمزدهايي را تعيين مي كنند كه در    -كارگران به منظور دفاع از حقوق شان 

مقايسه با حقوقي كه قرار است بيكاران بگيرند نيز كمتر است.  اينكه هم اكنون  
در صدد هستند تا با حذف حداقل دستمزدها اين موضوع را به نفع كارگران بـه    
مورد اجرا دربياورند يك خوش خيالي محض است. رژيمي كه قرار اسـت ايـن      

كند حتي اجازه نمي دهد اتحاديه هاي “ قانوني”بهره كشي  وحشيانه و عريان را 
مستقل صنفي شكل بگيرند تا الاقل بتوانند در مذاكراتي كه  به طور اسمي سـه  
جانبه صورت مي گيرند اما هميشه دوجانبه بوده اند، از حقوق كارگر حمايت كند! 

مرداد ماه، در رابطه با قانون  20دكتر حسين راغفر، در مقاله يي در تهران امروز، 
اصالح قانون كار در خفا و آنچه  در فضاي اقتـصـادي و     “  كار جديد، مي گويد: 

اجتماعي در حال شكل گيري است بيشتر شباهت به سياست هاي نئـولـيـبـرال     
دارد، سياست آزاد سازي. هنوز دولت در گردنه پر پيچ و خم هدفمندي يارانه هـا   
و پرداخت نقدي يارانه ها باقي مانده و مشخص نيست كه بتواند يارانه نقدي را   
حتي تا آخر سال پرداخت كند اما متاسفانه به دنبال آزاد سازي و تغييرات در بقيه 
قسمت هاي اقتصادي است. تغيير قانون كار نيز يكي از اين قدم هاست ولي بـا   
اين اختالف كه تغيير در قانون كار به طور حتم تبعات سنگين اقتصادي سياسي 
و اجتماعي زود هنگام را به دنبال دارد. چون تغيير در قانون كـار بـه راحـتـي          

درصد مردم را تحت الشعاع خود قرار مي دهد كـه   60معيشت و زندگي بيش از 
از قضا اين تعداد قريب به اتفاقشان از سطح معيشتي متوسط به پايين برخـوردار  

 “هستند.
اطالع رساني قطره چكاني كه در باره تغييرات احتمالي در رابطه با قانون كـار  
به بيرون درز كرده است بايستي نگراني هاي جدي يي را در بـيـن مـدافـعـان        
كارگران به همراه داشته باشد، كه در باره پيامدهاي زيان بار آن تا حد امـكـان     

مرداد ماه، از قول عليرضا محجوب، مـي     20بايد افشاگري گردد. تهران امروز،  
تا اين لحظه از محتواي اليحه جديد قانون كار هيچ كـس اطـالعـي      “  نويسد: 

ندارد. هر سخني نيز كه تاكنون شنيده شده غير قابل استناد است امـا از كـل        
ماجرا و حتي همان اصالحيه اول نيز چنين برمي آيد كه اصالحيه هاي قـانـون   

 “ كار به نفع كارگران نيست.
مقام هاي رسمي رژيم بارها در توجيه سياست هاي ضد كارگـري خـويـش      
تعطيلي مراكز توليدي را به دستمزدهاي باال مربوط دانسته اند. در قسمـتـي از      

هـزيـنـه    “ گزارش وزارت بازرگاني كه در باال به آن اشاره گرديد، مي خـوانـيـم:    
عملياتي گروه هاي صنعتي نشان مي دهد، به طور متوسط در صـنـايـع كشـور       

درصد مربـوط بـه      9/68درصد از كل هزينه ها مربوط به حقوق و مزايا،  7/10
هزينه مواد اوليه مي باشد كه در اين ميان توليد توتون و تنباكو با سهمي معادل 

درصد در حقوق و مزايا بيشترين و صنعت توليد وسايل حمل و نقل طـبـقـه     38
بنابرايـن،  “  درصد كمترين ميزان را به خود اختصاص داده است.  9بندي نشده با 

آن چيزي كه در اين جزوه به روشني بيان شده است گرفتاري عـمـده مـراكـز       
 –توليدي در صورت بروز بحران مربوط به مواد اوليه است، و دستمزد كارگران   

در ايران سهم بسيار كمي را در اين رابطه بـه     -به خصوص دستمزدهاي ناچيز 
تيرماه، گزارش داد كه، كارگـران كـارخـانـه        29عهده دارد. سايت جهان نيوز،  

 5ادامه در صفحه 

 ...بيمه بيكاري، قانون كار ادامه 



1390مرداد ماه   24شنبه  دو   3   875شمارة  

 شراب انجير
 اهللا غياثوند، سوگ ـ خاطره يي در رثاي رفقا بهمن قنبري و سيف

 و همچنين به ياد همه رفقا و جان باختگان فاجعه ملي

اش هـرگـز از روان          در زندگي رويدادهائي پديد مي آيد كه درخشندگي و تابناكي
ات زدوده نمي شود، مثل گوهر شب چراغي در ظلمت مطلـق. آن رويـداد از           خسته

خاطره به خيال و در خيال به رويايي جاودانه و شيرين تبديل مي شود و جان مي گيرد 
با تمام زيبائي هايش در رنگ و نور و تصوير و صدا. آن خاطره، آن خيـال، آن رويـا        
چيزي مربوط به زمان هاي دور و سپري شده نيست، بلكه چنان با جانت آميخته كـه  

پنجاه روز از تنها نفس كشيدنت در مقـام انسـان      هميشه تازه و با طراوت مي نمايد. 
زنده مي گذرد. در يكي از راهروهاي تنگ و نيمه تاريك زندان كميته مشترك (بـنـد      
سه هزار؛ بازداشتگاه توحيد)، با چشم هاي بسته با پارچه برزنتي نيمدار و چركمرده يي  

 كه بوي خاك وعرق تن مي دهد.

به كينه به سرت مي خورد و پژواك صدائي به نفرت در گـوشـت مـي        سقلمه يي 
دنبال مـن    ”  چوب باريكي توي دستت فرو مي رود:   بلند مي شوي.“ بلند شو!”پيچد: 

 “اندازم! بيا! مبادا سرت را باال كني كه چشمت را پيش سگ مي

مي ايستد. كليدي در قفلي مي چرخد، و دري آهني با جيغ زنگ زدگـي يـي              
 “برو داخل!”كهنه باز مي شود. 

دستي به مهرباني چشم بندت را بـر مـي دارد:            در با همان جيغ بسته مي شود. 
مردي چهار شانه، سيه چرده، با خنده اي به پهناي رخسـارش،     “خوش آمدي رفيق!”

اش مي شوي، و پـتـوي      رودررويت: سرهنگ بهمن قنبري. هم كاسه و هم سيگاري  
ات را كنارش مي اندازي. مردي به ظاهر زمخت و خشن، و بـه بـاطـن بـه           سربازي

طراوت نسيم و باران. مردي كه به قه قه مي خندد و هميشه مي خنـدد. بـه تـرانـه          
اش به سان آب در جان تشنه همه جاري مي شـود:   خواندن كه مي آغازد، آواي زالل

رويم اي دل/ به دنيائي/ كه رنگ غم نباشه[نديده]/ به دنيائي/ كه رنگ حسـرت و          “
دور ترك، دكتر سيف اهللا غياثوند، با آن چشمان سيـاه و       “ماتم نباشه[نديده] . . . .       

درشت ونافذ، كه با ايما و اشاره هاي دست و لب بر حذرت مي دارد از نشـان دادن        
آشنائي. در جايت مي ماني، و نهان مي كني كه ميل درآغوش كشيدنش را داري، كـه   

هاي پراز بوي طبيعت نهاوند: بوي بيد مشك، بوي  كوچه ات بود در كوچه پس هم بازي
اش شدي در دبستان بـدر، و حسـودي        ميوه، بوي خزان ، و بوي برف، و هم كالسي

كودكانه تو به دستخط زيبايش كه دست به دست مي شد و كالس به كـالس مـي       
مان بود. و توانائي شگفت انگيز او در حل مسـئلـه       گرديد كه افتخار معلم كالس اول

كه سخت مشكل بود براي كودكان ده دوازده ساله، و “  چهار عمل اصلي” هاي كتاب 
شان مي كرد، آن هم در ذهنش، و اينكه تـو هـم كـم         اينكه او مثل آب خوردن حل

سه ماه و اندي مي گذرد با درد و انتظار، انتظاري كه  آوردي، اما با تمركز و تاخير.  نمي
دامن همه را گرفته، حتي، آقا تقي، از بچه هاي كومله كه تازيانه ريختش را دگر كرده 
است، هم به جان، هم به جسم. با آن كرم صورتي رنگ روي مچ دستش كه حكايتي  

به قصد خودكُشي. كرده بودندش مترسك سـلـول.        زني با تكه يي شيشه است از رگ
نيك انساني نيكو سرشت ومردمداركه مستي عشقي ديگر را در پرتو چشمانـش مـي     

تا آن روز كه شانه به شانه بهمن، پياده مي  ديدي حتي اگر هم به سجده مي نشست. 
هاي چين  باري از خاطرات او. دامنه  روي تا به سراب قنبر كرمانشاه، زادگاهش، با كوله

و واچين دار آبي و كبود و بنفش كوهاي زاگرس با قله هاي پر برف شان، و عـطـر       
هاي وحشي، رقص گندمزارهاي به شبنم نشسته، وآب سرد سراب قنبر كـه بـه        پونه

زاللي اشك چشم است و به سردي يخ. كه مي شنوي صدايت مي زنـنـد، وهـمـه          
ي سر و نيمي از تـنـش  را       “ برادر” ميخكوب مي شوند، و به لنگه نيم گشوده در كه 

چشم بند مي زني، و پشت در    دزدانه به درون سلول كشانده است، چشم مي گردانند. 
كه به شتاب با همان جيغ زنگ زدگي كهنه بسته مي شود، گم مي شوي و مي شوي 

جائي مي ايستي، رو  راهاي سراب قنبر رها مي كني.  رفيق نيمه راه و بهمن را در كوره
ي  ديگر مي آيد. با  “ برادر”مي رود و زماني به درازاي عمر مي گذرد. “ برادر”به ديوار. 

بـه   لحني به شماتت مي شنوي: زنت زائيد. بچه دختر است. حال شان بدك نيـسـت.      
خود آمده نيامده، مدادي به دستت مي دهد و مي كشاندت به دنبال خودش، و بـعـد،     

ات مي دهد به درون. همراه توسكوت سايه مي اندازد  در تمامي حجم سلول، و در  هل
با منگي به باورت تكرار مي كني آنـچـه را كـه           با همان جيغ كهنه بسته مي شود. 

سكوت شكستـه مـي      “ شان بدك نيست.  زنت زائيد. بچه دختر است. حال  ” اي:   شنيده
ات مي آيند، آمدند، پايكـوبـان و      شود با هلهله شاد آدميان پراكنده در سلول. به سوي 

 تولد؛ تولد؛ تولدش مبارك! مبارك مبارك تولدش مبارك!  دست افشان.

آقا تقي كيسه دست دوزش را مي آورد وآخرين و شايد تنها پس 
انداز چند سال زندانش را بين همه تقسيم مي كند: دو بسته سيگار  

ات بـوسـه    اولين كسي كه دستت را مي فشارد و بر پيشاني بهمن. 
مي زند بهمن است، و شاد مي شوي با دستمالي كـه بـه نشـان        

روشني در دستت  مي گذارد، و آخرين نفر آقا تقي است كه با  چشم
دخـتـر   ” ات زمزمه مي كند:   نجوائي خاموش و دردناك توي گوش

آقا تقي هرگز هـم  “  من هم در زندان متولد شد كه هنوز نديدمش. 
 دخترش را نديد.

شادي ها فرو مي نشينند و همه مشغول مي شوند بـه تـكـرار        
عادت ها در چهار ديوار سلول، و تو همراه مي شوي با بهمن براي 
ادامه سفرتان به سراب قنبر، كه سيف اهللا با پشتي اندكي خميده و 

هاي سرب و ساچمه حضور دائـم در     پا كشان ـ به سبب تكه پاره
به سوي مان مي آيد و با لحنـي بـه      -اش هاي جنگ در تن جبهه

امشـب ديـر     ” رفاقت، و با آميزه يي از شادي دروني، مي گويـد:     
و مي رود مي نشيند روي پتوي سربازي ” بخوابيد با شما كار دارم. 

وقت خواب كه مي شود همـه دراز     اش كنار ديوار.  به دقت تا شده
مي كشند روي يكتا پتوي سربازي شان. پچ پچه هاي شبانگاهـي   
شروع مي شود كه  از هياهو و كلنجارهاي سياسي گريزان است و 
ميل به خاطره، خيال، رويا و آرزو دارد، نوعي الالئي كه ثقل خواب 
را مي كشاند به درون سلول. چشم ها بسته مي شوند و نفس هاي  

اهللا مي آيد و بين  سيف موزون گره مي خورند در هواي خفه سلول.
پتوي تو و بهمن مي نشيند، بي كالمي به زبان در يك قوطي شير 

ها را باز مي كند. سرگشتگي نگاه تو در     اي خشك مخصوص معده
اهللا    حيرت نگاه بهمن در مي آميزد و در خنده آرام و غرور سـيـف  

محو مي شود آنگاه كه بوي گس شرابي خام در مشام مـان مـي     
 كاري كرده است كارستان! نشيند.

ام.  از سهميه انجيرم درست كرده” شراب انجير است . مي گويد:   
ليوان هاي پالستيكي را پر “ شصت و دو روز است منتظر اين شبم.

مي كند. اولي را به دست من مي دهد: به سالمتي هـمـسـرت و        
ام، همه وجودم از هيجان مي لـرزد.   قلبم، سينه دخترت و خودمان! 

زبانم كلون مي شود. سرم را پائين مي اندازم و به  شـراب داخـل      
ليوان نگاه مي كنم. قطره اشكي مي تراود و بر سطح شراب، مـوج   

  ريزي مي اندازد.

اهللا    خون رفقا سرهنگ بهمن قنبري و سرهنگ دكـتـرسـيـف      
، خاك ميهـن  1367غياثوند در فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي، 

گون كرد، و جان گرامي آنان و هزاران تن از ميهن پرستان و  را گُل
آزادي خواهان ايران پامال ناتواني،  ضعف، و در اولويت قرار دادن   
شعارهاي تهي از واقعيت و كشورگشايانه رژيم واليت فـقـيـه در      
يافتن راه حل معضل ها، و نيز ستاندن انتقام  ناكامي هاي خود از   
نيروهاي مبارز گرديد، معضل ها و ناكامي ها يي كه بخش عمـده   
و كليدي آن ها نتيجه بي كفايتي و بي تدبيري و مردم سـتـيـزي    

 رژيم و كارگزاران آن بوده است.
 ياد همه جان باختگان فاجعه ملي گرامي و راه شان پر رهرو باد! 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 شدت گرفتن فشار بر زندانيان سياسي!
 

در زندان هاي جمهوري اسالمي، طي ماه هـاي    
اخير، به طور سيستماتيك اعمال فشار به زندانـيـان   
سياسي تشديد شده است. مقام هاي قوه قضاييه به  
ويژه رييس انتصابي آن صادق الريجاني، بـرنـامـه    
خود براي درهم شكستن و به تسلـيـم واداشـتـن       
زندانيان سياسي را پنهان نمي سازند. اعمال فشار به 
زندانيان سياسي و مبارزان دربند، همزمان با تعييـن  
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، افزايش پيدا 

مرداد ماه، گـزارش   8كرده است.  خبرگزاري هرانا،  
زنداني منتقل شـده بـه      5بازجويي و فشار به ” داد:  

انفرادي براي نوشتن نامه بـه گـزارشـگـر ويـژه.          
زندانيان سياسي منتقل شده به سلول هاي انفرادي 

و زندان گوهر دشت به دليل نوشتن نـامـه    209بند 
به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملـل تـحـت      
بازجويي و فشار روحي و جسمي هستند ... يكي از      
محورهاي بازجويي ومورد شكنجه روحي و جسمـي  
قرار دادن آنها نوشتن نامه ... به گـزارشـگـر ويـژه          
حقوق بشر سازمان ملل و تشريح وضعيت و شرايط 
خود در زندان مي باشد. بازجويان وزارت اطالعـات   
از نامه نگاري زندانيان سياسي و تشريح وضـعـيـت    
خود در طي مدت بازداشت و در حال حـاضـر بـه        
گزارشگر ويژه حقوق بشر سخت بيمناك هستند و   
 “تمام تالش خود را بكار مي برند كه مانع آن شوند.

مرداد ماه، نوشت كه، وضعيت  6به عالوه، هرانا، 
نگران كننده دو فعال حقوق مـردم در مـنـاطـق           
كردنشين (منطقه جوانرود) بسيار نگران كننده است. 
اين دو تن بيش از يك سال قبل دستگير شدنـد و    
تاكنون به صورت بالتكليف در زندان گوهر دشـت    

 به سر مي برند. 
در گزارش ديگري، مدافعان حقـوق زنـدانـيـان       
سياسي اعالم كردند كه، محدوديت هاي مختلـفـي   
به زندانيان سياسي در زندان هاي گوهر دشـت و      

 7اوين تحميل شده است، به طور مثـال ،هـرانـا،        
علي رغم اعـتـراض     ” مرداد ماه، گزارش مي دهد:  

زندانيان سياسي محبوس در زندان رجايـي شـهـر     
(گوهردشت) كرج به محدوديت هاي جديد اعـمـال   
شده در هواخوري، مسئوالن (زندان) تاكنون هـيـچ     
توجهي به اين موضوع نكرده و تحت فشـار قـرار       
دادن زندانيان را به بهانه هاي مختلـف پـي مـي        
گيرند ... وضعيت جسمي علي عـجـمـي زنـدانـي           

زندان رجـايـي      12سالن  4سياسي محبوس دربند 
شهر (بند امنيتي) ... نامساعد است. مسئوالن توجـه        
خاصي به اين مساله نداشته و پزشكان حـاضـر در     
بهداري نيز دليل اصلي بيماري(نگران كننده) ايـن      
فعال دانشجويي چپ را اعالم نكرده اند. حشـمـت      
اهللا طبرزدي از مشكالت قلبي رنج مي برد و زاينـار  
مرادي به دليل بيماري ... قادر به تحمل شـرايـط        
زندان نيست و رضا شريفي بوكاني ... از مشـكـالت   

 “تنفسي در رنج است.

بيشترين فشارها شـامـل حـال      
مبارزان دربـنـد جـنـبـش هـاي           
كارگري، زنان و دانشجويـي مـي     
شود. احضار مجدد عبداهللا مومنـي   
از چهره هاي شناخته شده جنبـش  
دانشجويي و عضو ستـاد مـهـدي      

نشـراكـاذيـب    ” كروبي به اتـهـام     
“ وتشــويــش اذهــان عــمــومــي     

ودستگيري مريم بيدگلي از فعاالن 
جنبش زنان در استان قـم و بـي       
اطالعي از وضعيت اين مبارز دليـر  
حقوق زنان در زنـدان، نشـانـگـر       
تمركز اقدام هاي سركوبگرانه بـر    
ضد جنبـش هـاي تـاثـيـرگـذار           
اجتماعي است. درهمين حال هرانا، 

پدرام نصـر  ” مرداد ماه، خبر داد:   8
اللهي، فعال كارگري، توسط شعبـه  

دادگاه انقالب اسالمي به رياست  2
سـال     2قاضي طياري، به مـدت    

سـال   5حبس تعزيري كه به مدت 
“ تعليق شده است، محكـوم شـد.     

اتهام اين سنديكاليست، دفـاع از      
حقوق صنفي كارگران است. دادگاه 
انقالب اسالمي اتهام اين فـعـال     

تالش براي اجماع و   ” كارگري را 
 عليه امنيت ملي و نظام عنوان كرده است.“ تباني

تشديد اعمال فشار بر زندانيان سياسي، بخش مهم مقابله كودتاچيان به رهبري ولي فقـيـه بـا      
جنبش مردمي و مبارزات ضد استبدادي در شرايط كنوني است. دفاع از زندانيان سياسي وظـيـفـه     

 عاجل همه نيروهاي آزادي خواه، مترقي، و انقالبي مخالف استبداد واليي بوده و هست!
 

 دهقانان بهاي زمين هاي خود را مي خواهند!
 

اعتراض صدها دهقان زحمتكش در استان ايالم به رفتار و برخورد مقام هاي دولتي گـرچـه در     
پاره يي از رسانه هاي همگاني بازتاب يافت، اما اين خبرها درالبه الي رويدادهاي مختلف سياسي 
و اجتماعي كمتر مورد توجه دقيق قرار گرفته است.  مطابق گزارش هاي منتشر شده طـي چـنـد       
هفته اخير، صدها روستايي دراعتراض به تصاحب زمين هايشان از سـوي وزارت نـيـرو، وعـدم           

 پرداخت بهاي اين زمين ها، دست به گردهمايي و تجمع زده اند.
وزارت نيرو چند سال قبل براي احداث سد سيمره دراستان ايالم، زمين هـاي كشـاورزي در         
حوضه آبگير سد و نيز زمين هاي زراعي واقع در كانون سد را به تصاحب در آورده اسـت، ولـي         

تيرماه، در مطلبـي بـا عـنـوان:          25تاكنون هيچ مبلغي را نيز به روستاييان نپرداخته است. ايسنا،  
اهـالـي   ” ، گـزارش داد:         “ روستاييان اطراف سد سيمره: بهاي زمين هاي ما را پرداخت كنـيـد!    ” 

روستاهاي اطراف سد سيمره خواهان پرداخت ارزش مالي زمين هاي خود شده اند ... يـكـي از            
صاحبان زمين هاي حوضه آبگير سد سيمره در حوالي بخش بدره مي گويد، با وجودي كه بارها به 
ما گفته شده، بهاي زمين هاي شما برابر ارزش منطقه اي آن پرداخت خواهد شد، ولي هنوز چيزي 
نديده ايم ... زمين هاي منطقه ما زمين كشاورزي است و خانواده هاي ما نسل بعد از نسل آن را      

 “عمل آورده اند و از آن روزي خورده اند.
روستاي حوضه آبگـيـر سـد       37از ميان زمين هاي ” سپس در ادامه گزارش يادآوري مي شود:  
تا به امروز چند مالك، خسارت هـاي خـود را        1382سيمره در دو استان ايالم و لرستان از سال 

درحالي كه مالكان بهاي زمين هاي خود را از دواير دولتي بدون كوچك تريـن  “  دريافت كرده اند.
بـه   1382مشكل دريافت كرده اند، دهقانان ميانه حال و خرده پا و كم زمين تاكنون يعني از سال 

اين سو نتوانسته اند بهاي زمين هاي كشاورزي متعلق به خود را دريافت دارند. عالوه بر اين، سرو  
نظامي است، زيرا اعتراض كـرده و حـق        -كار دهقانان با مقام هاي امنيتي و ارگان هاي امنيتي

گروهي از مالكاني كه زمـيـن   ” خويش را طلب كرده اند.  دراين زمينه در گزارش ايسنا آمده است:   
هاي آنها زير آب سد خواهد رفت (در استان ايالم و لرستان) مدتهاست خسارت خود را گرفته انـد،    
اما تعدادي از اهالي روستاهاي بخش بدره هنوز موفق به اخذ زمين بهاي (بهاي زمين) خود نشـده    

آن چنان كه پيداست، بزرگ مالكان آن قدر از نفوذ و حمايت كافي در رژيم واليـت فـقـيـه       “  اند. 
برخوردارند كه مي توانند بدون هيچ گونه دردسري منافع خود را تامين كنند. اما در مقابل، دهقانان  
زحمتكش بي بهره از حمايت و بدون پشت و پناه حتي نمي توانند بهاي زمين هاي متعلق به خود 
را از دولت و ديگر دواير و نهادهاي حكومتي بگيرند. و تلخ تر اينكه، در مقابل اعتراض حق طلبانه  

امنيتي استـان   -دهقانان ايالم نه يك مسئول وزارت كشاورزي و يا وزارت نيرو كه معاون سياسي
ايالم به پاسخگويي برآمده است.  حجت االسالم صحبت اهللا رحماني، معاون امنيتـي اسـتـانـدار        

بعضي از زمين ها تا به امروز متروكه يا حتي يكبار هـم  ” تيرماه، گفت:   25ايالم، به خبرنگار ايسنا، 
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 ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته  ...

كشت نشده اند كه صاحبانشان اين قدر درباره وضعيت آنها بـزرگ    
معلوم نيست چرا در خصوص مالكـان و زمـيـن        “  نمايي مي كنند. 

داران عمده كه به آنان تا ريال آخر بهاي زمين ها يشان پـرداخـتـه    
شده، همين گونه استدالل نگرديده است؟! تفاوت ميان چند بـزرگ   

 مالك ثروتمند با صدها دهقان تهيدست و بي پناه در چيست؟!
چرا زمين هاي متعلق به بزرگ مالكان متروكه معرفي نمي شود، 
ولي زمين دهقاني كه با كارو زحمت شبانه روزي خود به سـخـتـي    
روزي خود و خانواده اش را تامين مي كند، متروكه ناميده مي شود! 
پاسخ به اين پرسش را بايد در ماهيت رژيم واليت فقيـه وسـمـت      

 اجتماعي ضد مردمي آن جستجو كرد! -گيري اقتصادي
 

 شادي جوانان، وخشم تاريك انديشان 
تحميل ديدگاه هاي قرون وسطايي به جامعه ايران طي بيـش از    
سه دهه گذشته همواره با مقاومت اجتماعي به ويژه از سوي جوانان 
روبه رو بوده است. اين مقاومت طي هفته هاي اخـيـر و در اوج            
گرماي تابستان در برخي از شهرهاي كشور به شكل تجمـع هـاي     
شادمانه ده ها و صدها جوان كه به آب بازي مشغول شدند، نـمـود   
پيدا كرد، و از اين رو واكنش خشم آلود ارتجاع حاكم و مـحـافـل      

 قشري و تاريك انديش را سبب گرديده است. 
مرداد ماه، در مطلبي با اشاره به  15تحليلي كلمه،  -پايگاه خبري

در حالي كه در خالء برنامه ريزي مسـئـوالن     ” اين موضوع نوشت:  
براي تفريح جوانان، عده اي با حضور در پارك آب و آتش اقدام بـه  
آب بازي در اين بوستان كردند، اين ماجرا كه از طريق شبكه هـاي  
اجتماعي غير متمركز و خودجوش طراحي شده بود، چنان جـنـبـه      
امنيتي به خود گرفت كه از يك سو اين افراد بازداشـت و حـتـي        
مجبور به اعتراف در صدا و سيما عليه خود شدند و از سوي ديگر در 
خبر گزاري ها و رسانه هاي رسمي اين برنامه تدوين شده تـوسـط   

 “معاندان نظام وعوامل بيگانه و ... عنوان شد.
شادماني جوانان چنان نگراني مزدوران جهل و تزوير را برانگيخته 
است كه چند سايت و پايگاه خبري وابسته به ارتجاع ايـن اقـدام       

“ رواج بي ديني و كم قيدي جوانان نسبت به امور شرعي” جوانان را 
نام داده و دست به تهديد زدند. پايگاه خبري جهان نيوز، يكشـنـبـه     

نـاظـران سـيـاسـي        ” مرداد ماه، با حمله به جوانان تاكيد كرد:     16
معتقدند بسياري از اقدامات غير شرعي و هنجارشكني هـا كـامـال      
برنامه ريزي شده و با هدف سست كردن ارزش ها و باورهاي ديني 
مردم و از بين بردن قبح اموري چون بدحجابي و رابطه گنـاه آلـود     
دختر و پسر است ... به نظر مي رسد كه نيروي انتظامي به عـنـوان      
حافظ امنيت اخالقي جامعه بايد نسبت به ادامه چنين هنجارشكنـي  
هايي حساس و هوشيار باشد و جديت بيشتـري دراجـراي مـهـم         

براي واپس گرايان آنـچـه فـاقـد       “ به خرج دهد.“ عفاف و حجاب”
ارزش و اهميت است، زندگي و خواسته هاي به حـق و بـديـهـي         
ميليون ها جوان ايراني است. جوانان درچارچوب سـيـاسـت هـاي        

 -اجتماعي و فرهنگي رژيم واليت فقيه از كليه حقـوق     -اقتصادي
خود حتي طبيعي ترين و انساني ترين  -تاكيد مي كنيم كليه حقوق 

آن ها يعني شادماني محرومند. به هر عرصه يي نگاه كنيم راه براي  
پيشرفت جوانان خصوصا جوانان متعلق به خانواده هاي كـارگـري،     
روستايي، و طبقات محروم مسدود است. نظام آموزشي پـوسـيـده،       
خصوصي سازي، و در نتيجه طبقاتي شدن امر خطير آموزش، منجر 
بدان شده كه فرزندان زحمتكشان از دسترسي به تحصـيـالت، بـه      
ويژه تحصالت عالي، محروم باشند.  عرصه كار و اشتغال و درآمـد     
كافي براي همه جوانان خصوصا جوانان خانواده هاي زحمتكش يك 

و “  جـرم ” روياي دست نيافتني محسوب مي گردد. تفريح و شادي    
تلقي مي شود. همه اين مسايل گوياي وضعيت زندگـي   “  بي ديني” 

 سخت و ناگوار جوانان كشور است. 
تجمع براي آب بازي از سوي جوانان، مقاومتي اجـتـمـاعـي، و         
بازتاب محروميت هايي است كه تاريك انديشان با تحميل ديدگـاه  
هاي قرون وسطايي خود آن را به وجود آورده انـد. بـا تـهـديـد،             
بازداشت، تهمت و ارعاب نمي توان روح زندگي را كشت و جوانـان  

 را از شور و نشاط زندگي بازداشت. 

 ...بيمه بيكاري، قانون كار ادامه 

ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند. اين گـزارش    23ريسندگي و بافندگي كاشان 
شواهد نشان مي دهد تعداد قابل توجهي از كارخانه هاي كشور “  در ادامه مي نويسد: 

به دليل مشكالت فراواني كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها و عـدم تـحـقـق           
درصد سهم توليد از نقدي كردن يارانه ها، به حالت نيمه  20دولتمردان براي پرداخت 

تعطيل درآمده و بسياري از كارگران از كار اخراج شده اند و يا چندين ماه است كـه    
اين تنها نمونه يي كوچك از واقعيت هاي بـحـران   “  حقوق خود را دريافت نكرده اند.

هاي كارگري در ميهن مان است. نيازي به موشكافي دقيق نـيـسـت؛ بـا مـروري           
سطحي در باره علت هاي  تعطيلي كارخانه ها ، بيكاري كارگران، و عدم پرداخت به 
موقع دستمزدها، تنها توجيهي كه براي چنين پيامدهايي عنوان نمي شود اتفاقا همين 
ميزان دستمزدها ست. حتي با يك حساب سرانگشتي هم مي توان به اين واقـعـيـت    
پي برد كه از اين بيشتر  نمي توان دستمزد  كارگران را كاهش داد. منتها سـيـاسـت     
هاي ضد مردمي اين رژيم براي بهره كشي وحشيانه از نيروي كار ايستايي نـدارد و    
قرار است هر آن چه را كه بويي از انسانيت در آن باقي مانده است با آن چيزي كـه    

 نام گذاري مي شود، جايگزين كنند.“ قوانين جديد”

من سرباز مقام معظم رهبري هستم و ... مي خواهـم كـه        ” ساخت، اعالم مي دارد:  
توفيق سربازي را در اين پست هم داشته باشم ... براي پروژه هاي نفتي تنهـا يـك      
پيمانكار كافي نيست بايد سعي كرد پيمانكاران متعددي مانند قرارگاه خاتم ايـجـاد     

 “شوند تا پروژه هاي نفتي با سرعت بيشتري اجرا شود.
پاسدار قاسمي همچنين تصريح كرده است كه، صنعت نفت نياز به ورود نيروهـاي  
جديدي دارد. اين سخنان به منزله تقويت نقش مسلط سپاه پاسداران درمجـمـوعـه     

 صنعت ملي نفت ايران مي تواند باشد. 
بـه ويـژه      44پاسدار قاسمي درعين حال برنامه خود را براي اجراي ابالغيه اصل 

مـرداد   10درصنايع نفت، گاز، و پتروشيمي اعالم كرده است. روزنامه دنياي اقتصاد،  
وزير پيشنهادي نفت برنامه كاري خود را در محورهاي متـفـاوت   ”  ماه، گزارش داد:  

تشريح كرد ... قاسمي اعالم كرد، سياست ديگر من حمايت از بخش خصوصي است، 
كساني كه با من كار كرده اند، مي دانند به حضور بخش خصوصي اعتقاد خـاصـي     
دارم. از توان بخش خصوصي براي فعال تر كردن حوزه صنعت نفت و گاز استـفـاده    
خواهم كرد ... تحقق عوامل و الزامات فرمان مقام معظم رهبري در خصوص جهـاد     
اقتصادي در وزارت نفت محوراول برنامه كاري من است ... تحقق سياست هاي كلي 

قانون اساسي و سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت ... مورد     44اصل 
 “توجه قرار خواهد گرفت.

صنعت نفت ايران منبع اصلي درآمد كشور محسوب مي شود و بنابر اين برگماري 
يكي از فرماندهان سپاه در مقام وزير نفت به معناي تقويت نقش يكي از انگلي ترين 
نهادهاي موجود كشور در حيات اقتصادي است. به عالوه، اين برگماري نشـانـگـر       
تسلط نمايندگان اليه نظامي سرمايه داري بوروكراتيك(اداري) نوين برصنايع كليدي   
نفت و غارت ثروت ملي كشور است.  چندي پيش اكبر تركان، يكي از مديران اسبق  

بـد  ” صنعت ملي نفت ايران، طي مصاحبه يي با هفته نامه ستاره صبح، اعالم كـرد:     
ميليارد دالر درآمد ارزي كه از اول كشف نفت در    995/  6نيست بدانيم كه از حدود 

ميليارد دالر آن در شـش     450حاصل شده است، نزديك به  89ايران تا پايان سال 
سال اخير از محل فروش صرفا نفت خام بوده است! اتفاق شگفت انگيز ديگر آنـكـه    

ميليارد دالر معادل مجموع واردات كاال و خدمات در شش سال اخير مـي     450اين 
درصد كاالهاي سرمايه (ورود ماشين آالت) و بقيه كـاالهـاي      15باشد. از اين مبلغ  

واسطه اي و مصرفي بوده است... باتغيير دولت و شروع به كار دولت نهم نه تـنـهـا         
مازاد درآمدهاي ارزي واريز به حساب ذخيره ارزي نشد، بلكه موجودي اين حسـاب،  
كه ميلياردها دالر تا آن زمان در حساب ذخيره ارزي انباشته شده بود بـه مصـارف       

اين آمار و ارقام اعتراف صريح به چپاول وغارت كم نظيري اسـت  “  بودجه اي رسيد. 
كه زير حمايت ولي فقيه و دردولت احمدي نژاد صورت گرفته و مي گيرد. همچنيـن   
آمار فوق بيانگر نقش بغايت فاسد سرمايه داري بوروكراتيك نوين درهم دستـي بـا     
سرمايه بزرگ تجاري براي ثروت اندوزي و سود جويي به زيان حقوق اكثريت جامعه 
و منافع ملي ايران است. پاسدار قاسمي ماموريت مشخص حفظ منافع هنگفت مالـي   
اين اليه هاي انگلي را دارد. او كارگزار ولي فقيه و مجري خصوصي سازي صنـعـت    

 ملي نفت ايران است!

 ...كارگزار ولي فقيه، يا مامور ادامه 
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سال گذشته منتشر شده است، اين واقعيت اكـنـون     
آشكار است كه فرمان كشتار دستجمعي زنـدانـيـان    

، از سوي شخص خمينـي صـادر     1367سياسي، در 
شد، و بنابراين نمي توان و نبايد نقش او در قتل عام 
كم نظير تاريخ معاصر كشور ناديده گرفته شود و يـا  
كم رنگ جلوه داده شود. دراين زميـنـه آيـت اهللا         
منتظري، در مقام يك استثنا بين شخصيـت هـاي     
مسئول آن دوره، در خاطرات خود با  صراحت از نامه 
خميني ياد كرده است. خميني درنامه خود نـوشـتـه     

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصـول  ” بود:  
ترديد ناپذير نظام اسالمي است. اميدوارم با خشم و    
كينه انقالبي خود نسبت به دشمنان اسالم رضايـت  
خداوند متعال را جلب نماييد. آقاياني كه تشخـيـص    
موضع به عهده آنان است وسوسه و شك و تـرديـد   

باشند. ترديـد  “ اشداء علي الكفار”نكنند و سعي كنند 
در مسايل قضايي اسالم انقالبي ناديده گرفتن خون 

 “پاك و مطهر شهدا مي باشد.
همچنين بر اساس مندرجات خاطرات آيـت اهللا      
منتظري، شخص خميني در پاسخ به پرسش هايـي  
كه از سوي موسوي اردبيلي طرح شـده بـود، بـا          

سريعا دشمنان اسالم را نابـود  ” صراحت تاكيد كرد:   
كنيد. در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هـر       
صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر 

[بخش هايي از خاطرات آيت اهللا منتـظـري،    “  است. 
  ]. 1390مرداد ماه  15به نقل از: سايت  جرس، 

امسال ما در شرايطي بيست و سومين سـالـگـرد      
فاجعه كشتار زندانيان سياسي را برگزار مي كنيم كه 
رژيم واليت فقيه با تكيه بر همان سياست هايي كه 
زمينه ساز سركوب خونين زندانيان سيـاسـي شـد،       
تالش مي كند تا صداي حق طلبانه ميـلـيـون هـا       
ايراني را كه از ادامه حاكميت استـبـدادي مشـتـي       
بزرگ سرمايه دار مرتجع به شدت نـاراضـي انـد،        

اقتصادي  -خاموش سازد و بر بحران فزاينده سياسي
چيره گردد.  دو سال پس از كودتاي انتخاباتي ولـي   
فقيه و  نيروهاي وابسته به او، خصوصا  رهبري سپاه 
پاسداران و نيروهاي انتظامي،  كه دولت ضد مردمي 
محمود احمدي نژاد را بر خالف راي ده ها ميليـون  
ايراني به ميهن ما تحميل كرد،  رژيم واليت فقـيـه   
نه تنها نتوانسته است به ثبات سياسي  مورد نـظـر     
خود دست يابد، بلكه  با پديد آمدن شـكـاف هـاي      
جديد و جنگ قدرت بين جناح هـاي گـونـاگـون         
سرمايه داري حاكم به منظور تحكيم موضع هـاي    
خود، و بي اعتباري بيش از پيش رهبري رژيـم، در    
مجموع، وضعيت دشواري روياروي سران ارتجاع قد 
برافراشته  است.  بر خالف تصور خـامـنـه اي و           
متحدان او،  جنبش مردمي بررغم سركوب خشن و   
خونين دو سال گذشته، و با وجود به بند كشـيـدن     
صدها تن از كادرهاي جنبش اصالحات و فـعـاالن     
دانشجويي و شماري از  كادرهاي جنبش كارگري و 
زنان، به حيات خود ادامه داده است و خود را بـراي    
رويارويي هاي آينده آماده مي كند. نزديكي بيشـتـر    
جنبش هاي اجتماعي، هماهنگي نيروهاي سيـاسـي   
آزادي خواه و مترقي، و برنامه سياسي منـسـجـم و      
واقع بينانه براي مقابله و مبارزه بر ضد رژيم واليـت  
فقيه، مي تواند از جمله گام هاي مهمي مي توانـنـد   

 ادامه  اعالميه كميته مركزي...

باشند كه جنبش مردمي ميهن ما را در مصاف هاي آينده با مرتجعان حاكم، با پيروزي همراه گرداند.  
براي همه ما درس بزرگ فاجعه ملي ، صالبت پرشكوه صف هاي متحد همه جان بـاخـتـگـان راه       
آزادي، پايداري مشترك و باور داشتن به نيروي توده هاي محروم در حكم نيروي  محركـه اصـلـي      

 تغييرات اجتماعي بنيادين، پايدار و دموكراتيك است.
  

 هم ميهنان گرامي!
درچند سال اخير، زير فشار جنبش مردمي ومبارزات دليرانه مردم، تا حد معيني برنامه توطئه سكوت 
رژيم واليت فقيه براي پنهان نگه داشتن ابعاد جنايت هولناك فاجعه ملي با شكست مـواجـه شـده      
است، و افكار عمومي ايران و جهان نسبت به اين جنايت فراموش نشدني حساس شده اند. ضـروري   
است تا با مبارزه يي متحد و يك پارچه، و رشته اقدام هايي روشنگرانه در سطح ملي و بين المللي، به 
طور كامل و قاطع به توطئه سكوت در باره فاجعه ملي پايان داده  و ضمن معرفي عامالن و آمـران    
اين جنايت بزرگ و فراموش نشدني به خواسته هاي برحق بازماندگان و بستگان قهرمانان شـهـيـد      

(فاجعه ملـي)،     1367مردم، جامه عمل پوشانده شود. انتشار نام جان باختگان كشتار دستجمعي سال  
مشخص كردن محل خاكسپاري آنان، علت محاكمه و دليل صدور حكم اعدام، معرفي همه آمران و 
عامالن اين جنايت، محاكمه آنان در دادگاه هاي عادالنه، و جز اين ها، از زمره خواست هاي خانواده 
هاي زجر كشيده اي است كه حتي حق اداي احترام به مزار عزيزان خود را نداشته اند و تا به امروز از 

 سوي گزمگان مسلح رژيم واليت فقيه مورد تهديد و آزار قرار  گرفته اند. 
امروز پس از گذشت بيش از دودهه از فاجعه ملي، اين فرزندان شهيد و شريف مردم انـد كـه در       
پيشگاه داوري تاريخ مغرور وسربلند، در سرودها و ندا هاي حق طلبانه توده ها حضور دارند، زنـدگـي   
مي كنند و ره مي نمايانند.  نام همه قهرمانان جان باخته در فاجعه ملي تا ابد در تاريخ مبارزات خلق  

 هاي دالور ايران باقي خواهد ماند. 
  

 دورد پر شور  به خاطره تابناك همه جان باختگان فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي ايران!
 ننگ و نفرت بر رژيم جنايتكار واليت فقيه و همه آمران و عامالن اين فاجعه !

 آزادي فوري و بدون قيد و شرط براي همه زندانيان سياسي كشور!
 

 كميته مركزي حزب توده ايران 
   1390مرداد  24

در تمام موارد فوق هركس ”
در هر مرحله اگر هنوز بر سر 

نفاق باشد حكمش اعدام 
است. سريعا دشمنان اسالم 

 را نابود كنيد.
در مورد رسيدگي به وضع 

پرونده ها در هر صورت كه 
حكم سريعتر اجرا گردد 

 “همان مورد نظر است.
 روح اهللا خميني  
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 رشد تورم، افزايش بيكاري، و گسترش فقر،
برنامه هاي اقتصادي رژيم واليت فقيه عامل رشد 

 فقر در كشور است!

درحالي كه محمود احمدي نژاد و برخي از وزراي دولت كودتا، با تاكيد بر لزوم 
اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي، مدعي ريشه كن ساختن پديده فقر دركشورند 
، آمار و ارقام نشانگر رشد فزاينده و سريع فقر درابعادي بسيار نگران كننده است. 
با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و رشد پيوسته و توقف ناپـذيـر قـيـمـت        
كاالها و خدمات عمومي، اكثريت مردم دردسترسي به امكـانـات مـعـيـشـتـي،          

 بهداشتي، و آموزشي، با دشواري هاي جدي يي مواجه شده اند.
يكي از اثر هاي مستقيم آزادسازي اقتصادي، تشديد بحـران در واحـدهـاي        

 توليدي و افزايش نرخ بيكاري است.
دولت ضد ملي احمدي نژاد با ترفندهايي مانع از انتشار آمارهاي صـحـيـح و      
معتبر در خصوص نرخ واقعي بيكاري است. با اين وجود و بر اساس بـرآوردهـاي    

 7درصد قرار دارد. ايـلـنـا،        20تا  17رسمي، نرخ بيكاري در كشور در مرز ميان 
تيرماه، در گزارشي با اشاره به شكست سياست هاي اشتغال زايي دولت كـودتـا،   

درموضوع اشتغال بايد ديدگاه اقتصادي داشته باشـيـم و از       ” يادآوري كرده بود:  
منظر سياسي و تبليغي به آن نگاه نكنيم ... رشد اقتصادي بايد رشد صنعـتـي را        
نشان دهد و گرنه رشد اقتصادي ناشي از نفت آن گونه كه بايد اشتغالزا نيـسـت.   

غير واقعـي   1389هزار نفري در سال  600ميليون و  1اشتغالزايي (ادعاي دولت) 
هزار نفر شغل خود را از دست داده اند،  300و توهمي است. درسال گذتشه حدود 

 “درصد است. 17نرخ بيكاري كشور در حال حاضر 
درخصوص آمار بيكاري، چندي پيش نماينده تنگستان (استان بوشهر) اعـالم      

هزار نفر شاغل در پارس جنوبـي   95داشت كه، در اثر سياست هاي اقتصادي، از 
 هزار نفر باقي مانده اند.  8فقط 

اين نماينده مجلس با بيان اينـكـه در     ” خردادماه، گزارش داد:   24خبرآنالين، 
استان بوشهر بيكاري وسيع وجود دارد گفت از زماني كه كاالي همراه ملوان در   

هزار نفر در بوشهر بيكار شدند و بااين وجـود ريـيـس       380بوشهر تعطيل شده، 
هزار شغل ايجاد كنند، آمار اشـتـغـال       500ميليون و  2جمهورمي گويد بنا دارد 

دولت غير واقعي است و بايد از آقاي احمدي نژاد بپرسيم اين آمار غلط را از كجا 
آورده است. ... نماينده تبريز هم درتذكري شفاهي از بيكاري و ركود به عـنـوان       

تـيـرمـاه، در         12همچنين ايسنا،   “  درد مشترك همه شهرهاي ايران ياد كرد. 
مطلبي، ضمن بررسي آمار اشتغال جوانان نوشت كه، آمار بيكاري در ميان جوانان 

نفر بـيـكـار     1جوان ايراني  4درصد است. از هر  22/ 3در شرايط كنوني بيش از 
است. آزاد سازي اقتصادي، حذف يارانه ها، مقررات زدايي و خصـوصـي سـازي       

تيرماه، در ترسيـم   7چنان وضعيت وخيم و دهشتناكي را پديد آورده اند كه ايلنا، 
خدمات هم جوابگوي رشد جمعيت جوياي كـار    ” بازار كار با صراحت نوشته بود:  

 “نبود ... بخش خدمات نيز نتوانسته سهم خود را از اشتغال كشور حفظ كند.
بانك مركزي جمهوري اسالمي، طي آخرين برآورد رسمي خود در گـزارش      

انتشار يافته، ضمن اعـتـراف    1388خالصه تحوالت اقتصادي كشور كه در سال 
ميزان فرصت هاي شغلي ايجاد شـده  ”به افزايش نرخ بيكاري، تاكيد كرده است: 

پاسخگوي نيازهاي بازار كار نبوده و تقاضا براي نيروي كار به ميزان عرضه رشد 
نكرده است. اين امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري درميان جوانان، زنان و  

 “افراد تحصيل كرده شده است.
اين گزارش رسمي حاكي از افزايش شتابان نرخ بيكاري در كشور است كه بـا  

 اجراي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي گسترده تر نيز شده است.
عالوه بر افزايش نرخ بيكاري، برنامه هدفمندسازي يارانه ها مطابق دستـورات  
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، باعث رشد تورم، جهش قيمـت هـا، و       
مهم تر از همه، نابرابري شديد اجتماعي و شكاف طبقاتي گرديده است. روزنامـه   

انتشار گزارشي از سوي مركز پـژوهـش هـاي      ” تيرماه، گزارش داد:   21اعتماد، 
پيش بيني ميزان تاثير پذيري بخش سالمـت  ” مجلس شوراي اسالمي با عنوان 

نشان مي دهد ايران با چالش ناامني غذايي در دو بعد  “ از هدفمندسازي يارانه ها
كمي و كيفي روبرو است. اين گزارش درحالي منتشر مي شـود كـه تـبـعـات             
اقتصادي درحوزه سالمت با افزايش اقالم خوراكي شكل تازه اي به خود گرفتـه  

درصد از كودكان ايراني دچار فقر تغذيه يي در    30است ... هم اكنون    
 12درصد زنان و دختران،  53تا  13زمينه پروتئين ها و انرژي هستند.  

درصد از مردان دچار كم خوني نـاشـي از      8درصد از كودكان و  30تا 
درصد كودكان زيرخط وزن ايده آل و      10سوء تغذيه بوده و همچنين 

درصد آنها زير خط قد طبيعي هستند ... با آزاد سازي قيمت هـا و        16
عدم توجه به مواد خوراكي اصلي خانوار ايراني و از سوي ديگر افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي و ثابت ماندن درآمدها در جوامـع شـهـري و        
روستايي، ناامني غذايي و سوء تغذيه طي سال هاي پيش رو افـزايـش   

 “خواهد يافت.
تورم بخـش سـالمـت      ”در بخش ديگر اين گزارش تاكيد مي شود: 

برابـر    4/  1تورم بخش بهداشت 1389بيشتر از تورم عمومي، در سال 
 “تورم عمومي است.

يكي از كليدي ترين پرسش هاي مطرح در خصوص برنـامـه ضـد      
مردمي آزاد سازي اقتصادي، ميزان تورم ناشي از اجراي اين بـرنـامـه      
است. تاكنون هيچ كدام از مسئوالن ريز و درشت رژيم واليت فقيه و    

به اين “  اقتصاد بازار آزاد” نيز اقتصاددانان دو آتشه و سينه چاك هوادار 
پرسش پاسخ نداده اند، و در واقع مايل به ارايه پاسخ نيسـتـنـد، زيـرا       
ميزان تورم ناشي از حذف يارانه ها و به طـور كـلـي آزادسـازي و             
خصوصي سازي، افشاگر محتوي اين برنامه فوق العاده مخرب و ضـد    

مرداد مـاه، ايـن        8مردمي است. دراين رابطه، روزنامه دنياي اقتصاد،  
درصد ارزيابي مي كند آن هم در بهترين و خوشبـيـنـانـه      25ميزان را 

 8ترين حالت ممكن! عالوه بر اين، مطابق گزارش روزنامه اعتـمـاد،      
مرداد ماه، تورم ناشي از برنامه آزاد سازي اقتصادي باعث گرديـده تـا     
ميانگين نرخ تورم درايران سه برابر ميانگين تورم منطقه (خاورميـانـه)    
باشد. واقعيتي كه مسئوالن رژيم واليت فقيه، خصوصا دولت ضد ملـي   

نام مي بـرنـد. اداره آمـار           “ شتاب تورم”احمدي نژاد، از آن با عنوان 
اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي در گزارشي هفتگي، متوسـط  
قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران، در هفته منتـهـي   

، اعالم مي كند كه، دراين مقطع زماني نسبت بـه    1390خرداد  27به 
 2/  3، روغن نباتي1/  3درصد، قند و شكر  0/   4هفته قبل قيمت لبنيات

درصـد   7/  6درصد، تخم مرغ  6/ 1درصد، برنج  2درصد، گوشت قرمز 
افزايش پيدا كرده اند. بايد به خاطر سپرد كه اين مقدار افزايش تنها در  
مدت يك هفته صورت پذيرفته است، و اين در حالي است كه دستمزد 
كارگران، كارمندان، آموزگاران و به طور كلي زحمتكشان فكري و يدي 
ثابت بوده و در حد پايين تر از تورم تعيين شده است. رشد نـرخ تـورم      
براثر اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي، به معناي سقوط سطح زندگـي  
توده هاي وسيع مردم ميهن ما و كاهش قـدرت خـريـد كـارگـران،          
زحمتكشان شهر و روستا، وقشرهاي ميانه حال جامعه است. گستـرش   
پديده فقر در كشور، ريشه دراين حقايق دردناك دارد. به بيان دقيق تر،  
چنين اوضاعي سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شـده اسـت. بـي         

 50جهت نيست كه كارشناسان مستقل اجتماعي معتقدند كه حداقـل    
درصد كودكان در پايتخت كشور زير خط فقر زندگي مي كـنـنـد. نـا        
هنجاري هاي حيرت انگيز و خشونت و بزهكاري گسترده در هـمـه       
شهرها و مناطق كشور برزمينه و بستر اين فقر سياه و تباهي آور امكان 
بروز يافته و مي يابند. آزاد سازي اقتصادي در عين حال و به مـوازات     
رشد تورم و افزايش بيكاري و گسترش فقر به رژفش شكاف طبقاتي و 
بي عدالتي مطلق درتوزيع درآمد ملي منجر گرديده است. آمار حاكي از  

 10تـا       5درصد از كل نقدينگي ها در اختيار  60آن است كه بيش از 
درصد جامعه است. فراموش نكنيم كه مطابق آمار رسمي بانك مركزي 

هـزار     240خورشيدي، نقدينگي كشور در حدود    1389در پايان سال 
ميليارد تومان بود. يك اقليت انگلي و غارتگر با توان مالي و بـنـيـه         
اقتصادي نيرومند با به اجرا گذاشتن و حمايت همه جانبه از برنامه آزاد 
سازي اقتصادي ضمن نابود ساختن اقتصاد ملي، به ثروت هر چه بيشتر 
رسيده و مي رسند. آزاد سازي اقتصادي در خدمت منافع اليه و طبقـه   
انگي و غير مولدي است كه تمايل به مصرف، آن هـم مصـرف بـي        
ارتباط با توليد ملي، در آن ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهريمني 

 خود به چپاول ثروت ملي مشغولند!
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 طرح واگذاري اختيارات تنظيم بازار به اصناف،
 سيستم توزيع كاال و نقش سرمايه بزرگ تجاري

يكي از بخش هاي مهم قانون هدفمند سازي يارانه ها، تقويت بخش خصوصي موجود 
در جمهوري اسالمي و ارتقاء جايگاه آن در مجموع اقتصاد ملي است. درايـن زمـيـنـه          
مسئوالن ريز و درشت رژيم واليت فقيه پنهان نمي دارند كه در نگاه و فرهـنـگ آنـان      
ارتقاء بخش خصوصي نه به معناي افزايش نقش توليد كنندگان و صنعتگران، بلكـه بـه     

 مفهوم حمايت همه جانبه از بخش خصوصي انگلي و غير مولد كنوني است. 
بنابراين، تهيه، تدوين و اجراي طرح هايي در راستاي منافع اين بخش را در دستور كار 
خود دارند. طرح واگذاري تنظيم بازار به اصناف در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي و  
حذف يارانه ها با همين هدف ارايه شده است، و وزارت بازرگاني وستاد هدفمنـد سـازي     
يارانه ها ابراز اميدواري كرده اند با اجراي كامل آن، گام كيفي نويني به منظور هماهنگي 

 به پيش برداشته شود. “ اقتصاد بازار آزاد”بيشتر با 
در اوايل سال جاري خورشيدي، وزير بازرگاني دولت نامشروع كودتا اعالم كرد كه، تـا  
پايان عمر دولت دهم همه فعاليت هاي مربوط به تنظيم بازار به بخش خصوصي واگـذار  

درچارچوب تفاهـم نـامـه      ” ارديبهشت ماه، گفته بود:   8خواهد شد. او به خبرگزاري ايلنا،  
اصناف با وزارت بازرگاني، امسال بخش عمده اي از فعاليت هاي تنظيم بازار و بازرسي ها 

 “واگذار مي شود.
پس از اعالم اين موضوع و با گذشت دو ماه، آيين نامه اجرايي طرح مذكور آمـاده و      

رييس مركز امور اصـنـاف و       ” تير ماه، گزارش داد:  11نهايي شد. روزنامه دنياي اقتصاد،  
بازرگاني از نهايي شدن آيين نامه اجرايي واگذاري اختيارات تنظيم بازار به اصناف خبرداد 
و افزود اين آيين نامه به زودي جهت اخذ مصوبه قانوني به دولت ارسال مي شود ... او با    
اشاره به نقش كليدي اصناف درايجاد تعادل بين نظام عرضه و تقاضا گفت، به طور قطـع  
تنظيم بازار بدون همكاري بزرگترين تشكل بخش خصوصي كه همان اصناف هسـتـنـد،    

 “امكان پذير نخواهد بود.
دراين خصوص بالفاصله جامعه انجمن هاي اسالمي اصناف و بازار واكنش نشان داد،   

تير ماه، از  12و ضمن تاييد و تشويق دولت در تدوين طرح مذكور، در پايگاه خبري خود، 
وزارت بازرگاني درصدد كوچك سازي دولت و واگذاري اموربه بخش ”جمله يادآوري كرد: 

 “خصوصي است. ضرور است انجام كارها توسط افراد متخصص انجام گيرد.
همزمان با تهيه آيين نامه اجرايي طرح واگذاري اختيارات تنظيم بازار بـه اصـنـاف و        
بازاريان عمده، و حمايت انجمن هاي اسالمي اصناف و بازار از اقدام هاي دولت به ويـژه  
برنامه آزاد سازي اقتصادي، رسانه هاي همگاني خبر دادند كه، جلسات ستاد تسهيل امور 

 توليدي درحال توقف است. 
در عين حال، پرداخت سهم توليد و صنايع از يارانه ها نيز درهاله يي از ابـهـام قـرار        
گرفت. به هر روي، حمايت از تجار عمده و شركت هاي بخش خصوصي فعال در امـور     
بازرگاني داخلي وخارجي، به موازات بي توجهي مطلق به صنعت و توليد، خود گواه روشن 
ديگري برمفهوم و محتوي حمايت از حضور بخش خصوصي دراقتصاد كشـور درقـالـب      
برنامه ضدمردمي آزاد سازي اقتصادي است، كه نبايد از كنار آن بي اعتنا گذشت. به ويژه  
آنكه، معاون وزير بازرگاني دولت ضد ملي احمدي نژاد، در گفت وگويي اختصـاصـي بـا      

مرداد ماه، با صراحت هر چه تمام تر ضمن حمايـت از اصـنـاف و           7خبرگزاري ايسنا، 
بازاريان (تجار عمده و مسلط بربازار) درباره به اصطالح اهميت واگذاري تنظيم بازار بـه      

وي بـا  “  مكانيسم ما عرضه و تقاضا و تضمين سود است. ” اصناف، خاطر نشان مي سازد:  
استناد به مفاد قانون برنامه چهارم و نيز برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي، هرگـونـه   

“ حق طبيعي اصـنـاف  ” مداخله دولت در قيمت گذاري كاالها را رد كرده و تنظيم بازار را 
 مي داند.

طرح واگذاري اختيارات تنظيم بازار  به اصناف، در حقيقت حمايت آشكار ديـگـري از     
سرمايه بزرگ تجاري است و دست اين اليه انگلي طبقه سرمايه دار ايران را در غـارت      
ثروت ملي و اعمال نفوذ در حيات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي كشور مي گشـايـد. بـا       
حذف يارانه ها و افزايش قيمت ها، بارديگر سرمايه بزرگ تجاري كه سيستم توزيع كـاال  
در چنگ آن قرار دارد، با اتكا به اهرم هاي معين به سود جويي و ثروت اندوزي خـواهـد   
پرداخت. اهرم هاي پولي، گراني، احتكار، وسودجويي كالن به طور كامل در اختيار ايـن     
اليه سرمايه داري است. به عالوه، سرمايه بزرگ تجاري به اين دليل كه پس از انقـالب   
موضع خود را حفظ، تحكيم، و گسترش بخشيد، و نيز به سبب قدمتي كه در تاريخ فعاليت 

شامل عمده  -هاي اقتصادي ميهن ما دارد، از راه شبكه وسيع و طوالني بازرگاني داخلي  
داراي نفوذي  -فروشان، دالل ها، و واسطه ها كه همگي با هزار رشته به آن پيوند دارند 

بي بديل درحيات اقتصادي و نيز سياسي است. اين اليه سرمايه داري، بـا تسـلـط بـر            
بازرگاني داخلي و خارجي، موضع هاي قدرتمند وعظيمي دراقتصاد كشور دارد. بنابـرايـن،    
واگذاري امرتنظيم بازار در اوضاعي كه آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها پديد آورده   

به اين سرمايه انگلي و غارتگر، به معناي سپردن سـرنـوشـت      
مردم و زندگي و معيشت آنان به گرگ درنده اي است كه بيش 
از سه دهه برمقدرات ميهن ما حاكم بوده و تباهي و فقر به بـار  

 آورده است!
فراموش نكنيم كه سرمايه بزرگ تجاري پس از پـيـروزي       
انقالب به اين سو، و با شكست انقالب بهمن، سودهاي عظيـم  
و باور نكردني يي كسب كرده، و با تسلط بي چون و چرا نظـام  
مالي را زير تاثير خود قرار داده است. هم اكنون شبكه گستـرده   
توزيع كاال از سوي سرمايه بزرگ تجاري هدايت مـي شـود.       
اجراي طرح واگذاري اختيارات تنظيم بازار به اصناف درچارچوب 
برنامه آزاد سازي اقتصادي، سبب تحكيم و تثبيت بيش از پيش 
نقش بازاريان و دالل هاي عمده درحيات اقتصادي كشور شـده  
و بي ترديد غارت مردم از راه احتكار و گران فروشي كاالهـاي  
روزمره و مورد احتياج عموم ابعاد بزرگ تر و دردناك تري بـه    
خود خواهد گرفت. در واقع سرمايه بزرگ تجاري و نماينـدگـان    
سياسي آن با بهره گيري از اهرم اقتصادي، خصوصا شـبـكـه      
توزيع كاال و بازرگاني خارجي، ضمن غارت ثـروت مـلـي و          
تصاحب سودهاي كالن و نجومي، به تقويت بازهم بـيـشـتـر       
موقعيت و جايگاه سياسي خود مي پردازند. اهميت بـازرگـانـي       
داخلي و سيستم توزيع كاال در مجموعه اقتصاد ملي انكار ناپذير 
است. بازرگاني داخلي حلقه رابط  ميان توليد ومصرف محسوب  
مي شود، و از اين نظر ماهيت و خصلت نظام بازرگاني داخلي و 
چگونگي عملكرد سيستم توزيع كاال داراي نقش كليدي و موثر 

 دراقتصاد كشور است. 
بررسي اين مساله از نقطه نظر تاريخي نيز نشان دهنده ايـن  
واقعيت است كه سيطره مخرب سرمايه بزرگ تجاري بـاعـث     
گرديده است تا پيوند ضرور و بسيار حياتي ميان توليد داخلي و   
بازرگاني داخلي در كشور ما شكل نگيرد، و امـر مصـرف و           
بازرگاني داخلي در پيوند مستقيم و غير مستقيم با بـازرگـانـي      
خارجي قرار گرفته و به نوبه خود به نحو موثري در وابستـگـي   
اقتصاد كشور به امپرياليسم ايفاي نقش كند. پژوهش تاريـخـي    
گواهي مي دهد كه شبكه توزيع كاال و اصوال بازرگاني داخلـي  
كشور از هنگامي كه سرمايه بزرگ تجاري منافع خـود را در        
فروش كاالها و محصوالت خارجي به جاي تـولـيـدات مـلـي        
وداخلي ديد، درخدمت فروش كاالهاي خارجي قرار گـرفـت و     
اين امر به دگرگوني الگوي مصرف جامعه، پيـدايـش مصـرف      
گرايي كاذب و بي ارتباط با توليد داخلي و نهايتـا عـدم رشـد        
متناسب صنايع توليدي ايران منجر شد. تسلط و نفوذ سرمـايـه    
بزرگ تجاري و متحد آن سرمايه بوروكراتيك(اداري) نـويـن،       
دراوضاع كنوني، با توجه به اجراي برنامه ضد مردمي آزادسازي 
اقتصادي و حذف يارانه ها، به صورت مهم ترين عامل ويرانـي  
اقتصاد ملي درآمده است. زيرا سيستم توزيع كاال، با توجـه بـه      
تمركز عظيم نيروي انساني و سرمايه در آن، بحران تـولـيـد و      
فروپاشي صنعت كشور، و نيز الگوي مصرف گرايي كاذب كه به 
مصرف كاالهاي خارجي گرايش دارد، از مشكل هاي اصـلـي     
اقتصاد كشور و مانعي عمده در راه سالم سازي اقتصـاد مـلـي      
است. نقش مسلط سرمايه بزرگ تجاري در اقتصاد و سيسـتـم    
توزيع كاال، براي بخش عمده جامعه يعني اكثريت مردم ميهـن  
ما، كه داراي درآمدهاي ثابت يا پايين اند، به صورت اهرم اصلي 
كاهش قدرت خريد و تنزل سطح زندگي و محروميت آنـان از    
دست يابي به امكانات، وسايل زندگي، و رفـاه شـده اسـت.          
درچنين اوضاعي، طرح هايي نظير طرح واگـذاري اخـتـيـارات       

يعني بازاريان عمده و دالل هـاي بـا      -تنظيم بازار به اصناف 
فقط و فقط به سود و در جهت منافع اليه هاي انگلي و  -نفوذ 

غير مولد و تعرض و دستبردي آشكار به حقوق و منافع اكثريت 
 جامعه به ويژه طبقه هاي محروم است!
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بيانيه مشترك تشكل هاي دموكراتيك و ترقي 
بهترين و معروف ترين دانشگاه ها و رشته هاي پرطـرفـدار را در        خواه بحرين، در باره گفت گوهاي ملي

اختيار فرزندان ثروتمندان و سرمايه داران قرار خواهد داد.  از سـال   
آينده امكان و شرايط دستيابي فرزندان طبقات زحمتكش با چـنـد     
برابر شدن شهريه دانشگاه ها و هزينه هاي تحصيلي از ايـن هـم     

 بدتر خواهد شد.    
تاتنهام ، منطقه يي كه شورش هاي اخير لندن از آن جـا آغـاز     
شد، داراي باالترين نرخ بيكاري در پايتخت انگلستان اسـت.  بـا        

درصدي بودجه خدمات مربوط به جوانان، همه كـلـوپ     75كاهش 
سال از طـريـق        20تا حدود  11هاي جوانان، كه رده هاي سني 

عضويت در آن امكان دسترسي به امكانات ورزشي، آمـوزشـي و       
تفريحي داشتند، در سال گذشته بسته شده اند. امروز در بريتـانـيـا     

بار  26جوانان سياه پوست در مقايسه با همرده هاي سفيدپوستشان 
بيشتر در معرض احتمال متوقف شدن از سوي پليس و بازجويي و   

% از ثروتمندان در حال حاضـر    10بازديد بدني اند.  در لندن ثروت  
 بار باالتر از فقيرترين دهك است.  273

نخست وزير نگليس بر رغم آگاهي بر وجود چنين وضـعـيـتـي،     
ايـن  ” پنجشنبه گذشته در پارلمان اين كشور  وقيحانه مدعي شد:   

[شورش ها] دررابطه با فقر نيست ، اين در رابطه با فرهنگ اسـت.    
فرهنگي كه خشونت را ستايش مي كند، به قـدرت و مـقـامـات         
صالحيتدار بي احترامي نشان مي دهد و همه چيز را در مورد حقوق 

راه “  مي گويد اما هيچ چيزي در مورد مسئوليت به زبان نمي آورد.   
“ ضعف فرهنگي” چاره يي كه ديويد كامرون براي اين به اصطالح 

پيشنهاد مي كند، برخورد خشونت بار تر مقام ها چـه در مـراكـز        
آموزشي و چه در جامعه با جوانان، استفاده از قدرت پليس و قـوه      
قهريه و به زانو در آوردن اين بخش هاي محروم جامعه است كه از 
شورش كور و ويرانگر براي نمايش خشم شان از بـي عـدالـتـي         

 اجتماعي و اقتصادي استفاده مي كنند. 
سي سال پيش انفجار شورش در خيابان هاي منطقه بريكستـون  
و توتكث لندن به رويارويي مهمي بين پليس و جوامع سياه  پوست 

، لينتون كويسـي  “ رگگه” مقيم لندن انجاميد.  شاعر پيشگام سبك  
جانسون، بسياري از سرخوردگي هاي جوانان سياه در بريتانيا در آن 
زمان را در اشعار و ترانه هاي خود بازتاب داد. بخش عمده يـي از     
شعر هاي او امروز هم قابل انطباق با واقعيت هاي زندگي قشرهاي 
فرودست و فراموش شده از سوي سيستم سرمايه داري است، امـا    

چگونه آرامش مـي    ” يك مصرع آن به طور ويژه اي گيرائي دارد:   
 “ تواند وجود داشته باشد ، هنگامي كه طوفان هنوز در راه است؟

آنچه در آن پنج روز شورش و تخريب بي سابقه در خيابان هـاي  
لندن و بيرمنگام و ناتينگهام و بريستول و منچستر در انظار عمـوم  

سياسي يـي هـمـه       -ظاهر شد، نمايش گر عمق بحران اجتماعي
جانبه در جامعه انگليس است.  نيروهاي سياسي ترقـي خـواه در        
رابطه با اين امر و توضيح و تحليل داليل ايجاد و ريشه هاي اصلي 
آن و به چالش كشيدن رسانه هاي دست راستي و حـزب هـاي         
حاكم توجيه گر حاكميت سرمايه داري، مسئوليت ويژه اي دارنـد.     
توده هاي جوان عصيانگر و شورشي را بايد به راه هـاي عـالج         
قطعي بحران و شرايط دشوار زندگي شان آگاه كرد.  ما فـراخـوان      
فدراسيون جهاني جوانان دمكرات خطاب به جوانان زحـمـتـكـش     

ها به مـنـظـور     بريتانيا براي متشكل كردن خود و يافتن بهترين راه
سازي كشور را تائيد مي كنيم، يعني امري كه الزمـه آن       دگرگون

مطمئناً سرنگوني نظام سلطه در بريتانيا از طريق يـك انـقـالب        
هاي  اجتماعي سازمان دهي شده است و نه از طريق تخريب دارايي

عمومي و خصوصي.  حزب توده ايران، همبستگي مبارزه جـويـانـه     
خود با مبارزه جنبش كارگري انگلستان و به ويژه حزب كمونيسـت  

 بريتانيا در اين راستا را اعالم كرده است.
 

[جمعيت العمل الوطني الديمقراطي (جـمـعـيـت كـار          “  وعد” تشكل هاي سه گانه 
[جمعيت المنبرالديمقراطي التقدمي (جـمـعـيـت         “  المنبر التقدمي” دموكراتيك ملي)]؛   

[جمعيت الـتـجـمـع الـقـومـي             “  التجمع القومي“ تريبون دموكراتيك ترقي خواه)]؛ و
الديمقراطي (جمعيت تجمع دموكراتيك ملي)]، شركت كنندگان در گفتگوي ملي، كه    
به پيشنهاد پادشاه بحرين برگزار شد، تاكيد دارند كه شركت آن ها با ايمان و اعتـقـاد   
به حقوق مشروع تمامي گروه هاي تشكيل دهنده جامعه درمشاركت به منظور برنامـه  
ريزي وبناي آينده سياسي، اقتصادي، واجتماعي كشور،صورت گرفته اسـت. بـررغـم       
آنكه تشكل هاي ما از همان آغاز نگراني خويش را از چگونگي پيشبرد گفتگو ها بـه  
طور رسمي به مسئول گفتگوي ملي (آقاي خليفه الظهراني) اطالع دادنـد و اعـالم         
كردند كه راهكارهاي بكار گرفته شده گفتگويي جدي و سازنده بـيـن گـروه هـاي         
تشكيل دهنده اصلي جامعه را ـ خصو صا در بخش سياسي كه محـور گـفـتـگـوهـا         

  2002پيرامون مطالبات سياسي تشكل ها براساس برنامه اصالحاتي يي بود  كه از     
آغاز وتنظيم گرديده بود ـ اجازه نمي دهد،  تشكل ها ي ما  صادقانه و با جديت و به 
منظور موفقيت گفتگو در آن مشاركت كردند، و ديدگاه ها ي خود را در خصـوص        
خواسته هاي بنيادين به صورت كتبي و به طور كامل ارائه دادند. در رأس اين خواسته 
ها، مجلس انتخابي يي همراه با صالحيت هاي كامل و دولتي قرار دارد كه نمايـنـده   
اراده مردم وحوزه هاي انتخاباتي عادالنه باشد. روند گفتگو ها و نتايج حاصله از آن تا  

) نشان داد كه نگراني تشكل هـاي سـه       2011جوالي   17تيرماه (  26روز يكشنبه 
گانه و ديگر نيروهاي اپوزيسيون بي مورد نبوده است، زيرا به كليه خـواسـتـه هـاي       
سياسي مشروع اين تشكل ها جواب رد داده شد. اين خواسته ها كه بر اسـاس حـق      
تاسيس احزاب، راي اعتماد مجلس به برنامه دولت، انتخاب غير مستقيم بخـشـي از     
نمايندگان مجلس از بين نهادهاي جامعه مدني، و درنهايت، اختيار تام مجلس بـراي    
قانونگذاري، پايه ريزي گرديده بود مورد موافقت حاكميت قرارنگرفت. تشكـل هـاي      

 سه گانه مايلند واقعيت هاي ذيل را مورد تاكيد قرار دهند: 
بر پايه نتايج حاصله فوق، تشكل هاي سه گانه، با احترام به كليه شخصيت هـاي    
شركت كننده در گفتگوها، اعالم مي دارند كه نخست اينكه: شركت كنـنـدگـان در       
گفتگو ها فقط نماينده بخشي از جامعه اند، به همين دليل، تشكل هاي سه گانه ،هـر  
گونه توافق يا عدم توافق بر سر هر موضوعي در گفتگو ها را نشان دهنده خـواسـتـه    
هاي تمامي مردم نمي دانند، و بديهي است كه ، در پيش گرفتن هر گونه تصميمي و 
يا رد هر گونه در خواستي در اين گفتگو ها ، نمي تواند مبنايي جهت تعيين سرنوشت 
و آينده پيشرفت اصالحات باشد. دوم اينكه: به فرض پذيرش ادعاي بر گزار كنندگان   
گقتگو ها در خصوص انتقال نتايج گفتگوها (اعم از خواسته هاي پذيرفتـه شـده يـا         
خواسته هايي كه مورد قبول واقع نشدند) به حضور پادشاه، هيچ گونه تضميني بـراي    
مد نظر قرار گرفتن خواسته هايي كه  پذيرفته نشدند، به ويژه با توجه به آنچه كه در   
بند اول اين بيانيه ذكر شد، وجود ندارد. سوم اينكه: مطالبات سياسي ارائـه شـده از         
سوي سه تشكل، به عنوان عصاره مطالبات سياسي اپوزيسيون و بيان كننده تفاوت ها 
و اختالف هاي موجود در تفسير و تبيين منشور كار ملي در خصوص صالحيت هـاي  

از بدو آغاز پروژه اصالحات انـد. پشـتـوانـه ايـن           “  معين” و “  منتخب” مجلس هاي 
مطالبات، جنبش وسيع و توده اي ماه فوريه گذشته و نيز آن چـيـزهـايـي انـد كـه           
درخواسته ها و مطالبات مردم در سال هاي اخير به اثبات رسيده اند. اين مطـالـبـات     
همچنان مورد در خواست توده هاي مردم بوده اند، و هر گونه توافقي بدون در نـظـر   
گرفتن اين خواست ها نمي تواند مورد قبول واقع شود. چهارم اينكه: تشكل هاي سه   
گانه از موضع پايبندي به مطالبات سياسي مشروع و بر اساس نيـازهـاي واقـعـي و         
ضروري كشور براي پيشبرد روند اصالحات گام برداشته اند و اين ها خواسته  هـا و    
مطالباتي صوري و زياده خواهانه نيستند كه  بتوان فداي منافع فرقـه اي و گـروه         
گرايانه شان كرد. تمامي جنبش ها و حوادثي كه در پيرامون ما رخ مـي دهـنـد بـر          
ضرورت تحقق دموكراسي در حكم  مخرج مشترك كليه جنبش هاي تـوده اي در      
جهان عرب تاكيد كرده اند، و نمي توان كشور و مردم بحرين را، بـا خصـوصـيـات         
تاريخي ريشه دار و ملي اش، از اين روند مستثني كرد. پنجم اينكه: تشكل هاي سـه    
گانه همچنان بر ادامه روند فضاسازي براي شرايط بهتر سياسـي و اجـتـمـاعـي و            
بازگرداندن روح همبستگي ملي براي پايان دادن به بحران امنيتي موجود از طـريـق     
آزادي بازداشت شدگان و بازگشت به كار كليه كساني كه از كار اخراج شده اند تاكيـد  
مي كند، و جلوگيري از تجاوزهاي امنيتي به حقوق بشر، و متوقف ساختن  تبليـغـات   
زشت فرقه گرايانه را، همان گونه كه پادشاه نيز در همين زمينه رهنمودهاي الزم را   

                                                          ارائه كرده اند، خواستارند. 
 ) 2011جوالي  18( 1390تيرماه  27منامه ـ                        

 ادامه لندن در آتش...
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نابود كردن و غارت بزهكارانه مغازه ها و فروشگاه هاي محلي ”
در طول چند روز شورش البته يك تراژدي است. رخداد هاي اخير 

در لندن به بي خانماني برخي و از هم گسستن شيرازه زندگي 
بسياري ديگر انجاميد كه مورد تأييد هيچ نيروي ترقي خواهي 

نيست، اما اين بدان معني نيست كه نيروهاي سياسي حاكم كه با 
سياست هاي مخرب و ويرانگر اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي 
خود عامدانه و آگاهانه در ايجاد چنين شرايطي سهم اصلي را 

 “دارند، مي توانند از زير بارمسئوليت خود شانه خالي كنند!
 

تا  15موج نا آرامي هاي اجتماعي در روزهاي شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته، 
مردادماه، مناطق مختلف لندن و شهرهاي بزرگ انگليس را فـرا گـرفـت.          20

صفحه هاي تلويزيون نشانگر هجوم ويرانگر هزاران تن جوان و نوجوان بود، كه 
با يورش به فروشگاه ها و اماكن عمومي و غارت و به آتش كشيدن چـنـديـن      
وسيله نقليه متعلق به پليس، اتوبوس هاي شهري و اتومبيل هاي پارك شده در 
كنار خيابان ها عمق و ابعاد بحران اجتماعي جامعه هـاي سـرمـايـه داري و           

 ورشكستگي نوليبراليسم حاكم بر آن ها را به نمايش گذاشتند.  
شورش هاي پردامنه لندن و شهرهاي انگلستان شواهدي كافي براي اثـبـات   
شكست سرمايه داري در ايجاد ثبات اجتماعي ارائه دادند.  گرچه سران دولـت     
دست راستي حزب محافظه كار و همپالگي هايشان در حزب ليبرال دموكرات، و 
همچنين مطبوعات رسمي تالش دارند تا نا آرامي هاي اجتماعي در اين كشـور  
را به گروهي مجرم و جنايت كار نسبت دهند، ولي تحليل گران جدي سياسي و 
نيروهاي سياسي چپ كشور بر اين نظرند كه، مسئله به اين سادگي نبوده بلكـه  

 -در بي اعتمادي و بي اعتقادي ساختاري نسلي از شهروندان به سيستم سياسي
اجتماعي حاكم، و بيگانگي بخش قابل توجهي از جوانان طبقات فرودسـت بـه     
سيستم ارزشي متداول در انگلستان، در حكم مظهر سرمايه داري اروپا ، ريشـه    
دارد. آن جمع خشمگين و مخربي كه در چهار شب متوالي عمق ناتواني سيستم  
سرمايه داري اروپا را به نمايش گذاشت، نه جنايت پيشه و نه مجرم هاي حرفه 
اي بلكه عمدتا پسران و دختران قشرهاي فرودست جامعه بودند كه هيچ گونـه  
دورنمائي براي رهائي از فقر و بيكاري و زندگي در مناطق محروم پيـش روي    
خود نمي بينند. شورش گران مناطق تاتنهام، هاكني، كرايدون، و ...  لـنـدن،           

، يعـنـي    1980نسلي از جوانان انگلستان اند كه در دهه هاي اخير و به ويژه از 
زماني كه خانم تاچر و نوليبرال ها در سيستم سياسي حاكم به قدرت رسيده اند، 
به بهاي ثروتمند تر شدن روز افزون اقليتي مركب از بانك داران، سهـام داران    
عمده شركت هاي چندمليتي، و آناني كه به معامله هاي قمار گونه(اسپكوالتيو)  
در بازارهاي سهام مشغولند، در فقر و بي چيزي رها شده اند.  در اين سال هـا     
فاصله بين اقليت ثروتمند و فقر زده افزايش يافته است.  حتي دولت سوسـيـال    

در قدرت بود، نخواسـت و     2010سال و تا  13دموكرات هاي حزب كارگر، كه 
نتوانست كه به طور جدي در اين شرايط و در سياست مسلط خصوصي سـازي    
ها، بيكار كردن ها و راندن مناطق فقر زده زحمتكشان و قشرهاي تهي دسـت    

 به مرزهاي فقرزدگي مزمن اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تغييري ايجاد كند.
نابود كردن و غارت بزهكارانه مغازه ها و فروشگاه هاي محلي در طول چنـد  
روز شورش البته يك تراژدي است.  فروپاشي اعتماد و روابط اجتماعي در جامعه 
هاي محلي كه به ايجاد ترس و وحشت در بين سالمندان و خشم و طغيـان در    
جوانان و نوجوانان انجاميده، البته كه هولناك است.  رخداد هاي روزهاي اخيـر   
در لندن به بي خانماني برخي و از هم گسستن شيرازه زندگي بسيـاري ديـگـر      
انجاميد كه مورد تأييد هيچ نيروي ترقي خواهي نيست، اما اين بـدان مـعـنـي       
نيست كه نيروهاي سياسي حاكم كه با سياست هاي مـخـرب و ويـرانـگـر            
اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي خود عامدانه و آگاهانه در ايجاد چنين شرايطـي  

 سهم اصلي را دارند، مي توانند از زير بارمسئوليت خود شانه خالي كنند!
مـردادمـاه، و بـا         20در اجالس ويژه پارلمان انگلستان كه روز پنجشنبه،   

فراخواندن نمايندگان از تعطيالت تابستاني، برگزار شد، راست گرايان و   
سخنگويان دولت كوشش كردند كه بحث را به عوض پـرداخـتـن بـه       
عوامل ريشه اي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي ايجادكننـده بـحـران،      
يعني بحراني كه حمله به پليس و غارت و چپاول مغازه هـا را بـراي         
بسياري از جوانان مناطق محروم جذاب كرده است، عمدتاٌ در جـهـت       

و ضرورت استفاده از قوه قهـريـه   “  اوباش” و “  بزهكاران” محكوم كردن 
براي مقابله با مسببان شورش و تنبيه هاي سخت قانوني متهمان رخداد 
هاي اخير منحرف كنند.  واقعيت اينست كه جنايت واقعي، نابودي و بـه   
هرز رفتن زندگي جواناني است كه به دليل مرتبط نبودن بـا مـحـافـل       
قدرت هاي اقتصادي و سياسي ، زندگي در منطقه يي فقر زده، و يـا        
رنگين پوست بودن شان، سهمي از فرصت هاي موجود در جـامـعـه را      

 نمي توانند به دست آورند.  
اينكه ديويد كامرون ، نخست وزير محافظه كار انگلستان، در بيانـيـه   

مردادماه، نه اشاره  20خود در اجالس فوق العاده مجلس عوام، پنجشنبه 
يي به علل ريشه اي شورش روزهاي قبل و خشونـت در شـهـرهـاي         
انگلستان كرد و نه پيشنهادي در رابطه با اقدام هاي الزم براي رسيدگي 
به آن علل ارائه داد، به هيچ وجه تعجب آور نبود. حقيقت اينست كه در   
چهل سال گذشته  حزب محافظه كار سياست هاي اجتماعي يي را زيـر  

به پيش برده اسـت كـه       “  افزايش مسئوليت فردي شهروندان” پوشش 
هدف آن تشويق تفرقه در جامعه و ايجاد گسست هاي اجتماعي بـوده    

 است.  
بازتاب اين برنامه در همه سطح ها مشخص است: از فروش بـخـش    
مسكن عمومي از سوي شهرداري ها گرفته تا عدم سرمايه گـذاري در    
بخش صنايع توليدي كار آفرين، كاهش بـودجـه شـهـرداري هـا و              
استانداري ها، كه به كاهش خدمات به آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه 
منجر شده است.  برنامه دولت محافظه كار براي تسهيل دستيابي همـه   
جانبه بخش خصوصي به سيستم خدمات پزشكي و درماني ارائه شده از 
سوي بهداشت ملي ، به چنين روندي شتاب خواهد بـخـشـيـد و بـا            
مشروعيت بخشيدن به گسترش بخش خدمات پزشكي خصوصي و بيمه 
هاي پزشكي خصوصي، عمالٌ ايجاد دو سرويس بهداشتـي در كشـور،       
يكي با امكانات ناچيز  براي زحمتكشان و اليه هـاي فـرو دسـت و            
ديگري با بهره گيري از مدرن ترين فن آوري ها و دستاوردهاي علمـي  

بهداشتي براي ثروتمندان و قشرهاي مرفه را موجب خـواهـد      -درماني
شد. دسترسي به آموزش و پرورش براي كساني كه در مناطق مـحـروم    
زندگي مي كنند در حال حاضربه اندازه كافي دشوار است. زير پـوشـش    

آموزشـي،   -حق انتخاب خانواده ها و عملكرد فيلترهاي خاص اجتماعي
قشرهاي متوسط و مرفه مي توانند مطمئن گردند كه كودكان شان بـه    
بهترين مدارس دسترسي پيدا مي كنند  و از بهتريـن فـرصـت هـاي         
تحصيلي بهره مند مي شوند، در حالي كه جوانان و نوجوانان وابسته بـه  
طبقه كارگر محكوم به تحصيل در مدارسي هستنـد كـه بـه داليـل           

اجتماعي و سياسي نه از نظر امكانات آموزشي و نه  به لحاظ  -اقتصادي
فيزيكي محيط هاي مناسبي براي تحصيل نمي توانند باشند.  عملـكـرد    
پرقدرت و رشد يابنده مدارس خصوصي كه فقط و فقط در دسـتـرس       
قشرهاي مرفه است، به طرزي نگران كننده و فزاينده امكان راهيابي به 

 لندن در آتش!

  9ادامه در صفحه 
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جنبش اعتراضي را دربر مي گيرد، اما تصور اينكه اين خواسته ها در مقام برنامه 
و پالتفرم جنبش اعتراضي قرار گرفته اند، زود هنگام است. مـجـمـوعـه ايـن         
خواسته ها و مطالبات، عامل تعيين كننده مبارزه سياسي و تئوريك كمونيست ها 
و ساير نيروهاي ترقي خواه به منظور تاثير گذاري و جهت دهي به اين جنـبـش   
است. كمونيست ها و دوستان آنان، از همان ابتدا در چادرهاي اعتراض حضـور     
داشته و براي تاثير گذاري بر روند اعتراض و طرح خواسته ها و مضامين آن هـا  
و روش پيشبرد آن، فعاالنه تالش كردند. رهبران حزبي به نوبه خود در راه ايجاد 

شهـر  ”كانال هاي گفتگو با رهبران جنبش اعتراضي فعاليت كردند. نقش جنبش 
، به رهبري رفيق دوو حنين، نـمـايـنـده       “) المدينه لنا جميعا“(” براي همه ماست

حاضر در انتخابات اخير شهردار ي ها(از جانب حزب كمونيست) نيز به وضـوح      
نمايان بود. در تظاهرات بزرگ توده اي، كمونيست ها با شعارهاي خود  شركـت   
كرده و با پرچم هاي خود فضاي تظاهرات را سرخ كردند، و در بسياري موقعيت 
ها توانستند شعارهاي انقالب، تغييرات ژرف، و مطالبه صلح عادالنه را به شـعـار   
بخش وسيعي از تظاهر كنندگان تبديل كنند. اما در مورد سنديكاي عـمـومـي       

، پس از گذشت هفته ها از جنبش اعتراضي، و پس از آنكه “ هستدروت“ كارگران
پايگاه مردمي جنبش به و ضوح آشكار گرديد، اين تشكل گويي از خواب بـيـدار   
شد. سنديكاي مذكور در تظاهرات جنبش مردمي شركت نكرد، امـا اقـدام بـه         
تجمع در برابر ساختمان سنديكا با حضور كارگران كرد، و در آن تجمع، با جنبش 
اعتراضي اعالم همبستگي كرد. رئيس سنديكا كه روابطي بحث انگيز با سرمايه  
داران بزرگ دارد، سعي در كشاندن جنبش اعتراضي به مذاكره با حكومت زيـر    
نظر سنديكا داشت. مضمون مذاكرات پيرامون خواسته هايي در چارچوب نـظـام    
اجتماعي موجود و سياست هاي اقتصادي حاكم بر آن و دوري جستن از خواسته 

 هاي عميق مربوط به تغيير اولويت ها دور مي زد.
گفتمان اين جنبش همگاني چيست؟ چرا حاال؟ آيا جنبش تـوده  نامه مردم:  

 اي همگاني، واكنش توده ها به بحران سرمايه داري و نوليبراليسم است؟
جهاني سازي سرمـايـه   “در واقع اين جنبش بر بستر بحران عصام مخول:   

جهاني جريان دارد، و به هيچ وجه نمي توان آن را در چارچوب محلي و    “ داري
بهشت سـرمـايـه      ” منطقه اي بر رسي كرد. ناكامي نوليبراليسم در تحقق توهم  

آن هم با ترويج تدارك براي جنگ هاي هولناك و پي در پي، به ژرفش “  داري
هرچه بيشتر فقر منجر شده است. نوليبراليسم به انكار حقوق طبقه كارگر اكتـفـا    
نكرده و ضربه هاي مهلكي به اوهام قشرهاي متـوسـط وارد كـرده اسـت :             
قشرهايي كه در مرحله يي خودرا ستون سرمايه داري جهاني و اقتصاد جديد مي 
پنداشتند، اما اكنون دريافته اند كه در اين معركه فقط هيزم آتش سياست هـاي  
خصوصي سازي و عميق تر كردن قطب بندي هاي اجتـمـاعـي در خـدمـت          
سودهاي كالن سرمايه داري بزرگ و سلطه آن برتخيالت خود بوده اند. بحران  
سرمايه داري در مرحله هاي مختلف، شكل هاي گوناگوني در جهان تك قطبي 
سرمايه داري به خود گرفت: شكل هايي مانند بدهي هاي آمريكا تا بحران هاي  
دولت هاي اروپايي كه در يونان، اسپانيا و پرتقال خـود را نشـان دادنـد. در               
آمريكاي التين و جهان عرب تا اسرائيل هم شاهد بروز شكل هاي ديگـري از    
اين بحران هستيم. مقاومت توده هاي مردم و مبارزه طبقاتي نيز به شكل هـاي   
مختلف در مقابل اين بحران، در زمان هاي مختلف اما با حفـظ هـدف هـاي        
مشترك مبارزاتي بين قربانيان سياست هاي نوليبرالي و ساير قشرهاي مردمـي،  
در جريان بود، همان گونه كه در اسرائيل روي داد. اين مقاومت ها، بـا هـدف        
وادار ساختن سرمايه داري جهاني به بر دوش گرفتن مسئوليت و پرداخت بهـاي  
سياست هاي خويش، با حضور در خيابان ها به منظور بر اندازي نـظـام هـاي        
حاكم و بر پايي نظم جديد اجتماعي، اقتصادي، و سياسي، در حكم جايـگـزيـن    

 نظام قبلي، صورت گرفت.
ميزان مشاركت عرب هاي اسرائيلي و نيروهاي مترقي در ايـن    نامه مردم:  

جنبش جه اندازه بود؟ مشاركت فلسطينيان و مردم عرب اسرائيـل را در ايـن         
 اعتراض ها چگونه توصيف مي كنيد؟

كمونيست ها و هم پيمانان آنان، چه يهودي چه عـرب، از    عصام مخول:   
نخستين تظاهراتي كه از سوي جنبش اعتراضي در تل آويو به راه افتاد، با طـرح  

عربي در ادامـه   -شعارهاي خاص خود شركت كردند. اين مشاركت هاي يهودي 
يك سلسله از تظاهراتي كه از سوي حزب كمونيست و با همكاري تعـدادي از    
نيروهاي دموكراتيك در مركز تل آويو در ماه هاي اخير سازمان داده شد، انجـام  
گرفت. اين تظاهرات در شرايط فاشيستي ناشي از سياست هاي تـنـدروانـه بـه        
رهبري ناتانياهو صورت گرفت. شركت اقليت مردم عرب اسـرائـيـل در ايـن            
تظاهرات اعتراضي اهميت خاصي دارد. توده هاي مردم عرب در اسرائيل اوليـن   

قربانيان سياست هاي نوليبراليستي تندروانه و بهره كشي طبقاتـي انـد.     
اينان از سويي به دليل خصوصيات طبقاتي(كارگر بودن آنان) و از سـوي   
ديگر به دليل ستم ملي و سياست هاي تبعيض نژادي، همواره در مقابل 
قوانين نژادپرستانه مصوب از سوي كنست، و تشديد سـيـاسـت هـاي         
اشغالگرانه و شهرك سازي قرار دارند. با توجه به اينكه جنبش اعتراضي  
در اسرائيل را قربانيان نظام حاكم به راه انداختند، جايگاه مـردم عـرب     
اسرائيل در مقام اولين قربانيان، در مركز اين جنبش است. بـعـضـي از       
ناسيوناليست هاي عرب، ما كمونيست ها را به خاطر دامـن زدن بـه         
مبارزات اجتماعي مورد انتقاد قرار مي دهند آن هم در شـرايـطـي كـه       
اسرائيل سياست هاي نژادپرستانه و ستم ملي را اعمال مي كند. به نظـر   
ما بين مبارزه ترقي خواهان عرب و يهود در بـرابـر سـيـاسـت هـاي           
اشغالگرانه و نژادپرستانه نظام حاكم و در دفاع از حقـوق مـلـي مـردم         
فلسطين و روياروي با فاشيسم رو به زوال اين رژيم، هيچ گونه تضـادي  
وجود ندارد. همان گونه كه اين مبارزات با مقاومت در بـرابـر سـتـم            
اجتماعي اعمال شده بر كارگران يهود و عرب ناشي از نظام سـرمـايـه      
داري هيچ گونه منافاتي ندارد، برعكس، پيوند ميان مبارزه سياسي براي 
تغيير نظام حاكم و مبارزه اجتماعي براي تغيير وضع موجود و باال بـردن  
آگاهي هاي سياسي و اجتماعي، شرط اساسي پيروزي در نـبـردهـاي        
اجتماعي و سياسي خواهد بود. اما ناسيوناليست هايي كه بـه صـورتـي       
تنگ نظرانه همبستگي توده اي با مبارزات اجتماعي سراسري را نـمـي   
پسندند، آب به اسياب جناح راست افراطي نظام حاكم بر اسرائيـل مـي     
ريزند. اين جناح در اين روزها سعي در تصويب قوانين نژادپرستانه بـراي   
حذف سازمان يافته توده هاي مردم عرب و محروم ساخـتـن آنـان از        
مشاركت و تاثير گذاري در تعيين سرنوشت خويش در صحنه اجتماعي و 
سياسي و فكري جامعه اسرائيل دارد. فرصت به وجود آمده براي تغيـيـر    
در اسرائيل، از طريق جنبش اجتماعي رو به رشد، فرصتي براي تقابل و   
رويارويي يهود در مقابل اعراب نيست، بلكه فرصتي براي استفاده بـردن  
قربانيان نظام موجود و سياست هاي نوليبراليستي از آن است در بـيـن     
اقليت عرب هاي فلسطيني و حقوق برابر آنان در اسـتـفـاده از حـق           
شهروندي در ستيز با جناح راست تند رو در صحنه اجتماعي و سياسـي.  

 استفاده از اين                                                                            
فرصت به آمادگي عرب ها و يهودي ها براي حضور در خيابان هـا و    
بر پايي چادرهاي تحصن و اعتراض و پيوستن به مقاومت اجتماعي يـي  
است كه به هيچ قشر و گرايش خاصي تعلق ندارد، بستگـي تـام دارد.       
هدف اساسي اين مبارزه اجتماعي تغيير نظام و تغيير سياست ها و عملي 

 كردن عدالت اجتماعي است.
 آينده اين جنبش را چگونه مي بينيد؟نامه مردم: 

نظام حاكم بر اسرائيل با تمام امكاناتي كه در اختيار عصام مخول:   
دارد سعي دركتمان حقايق و بي توجهي به جنبش اجتـمـاعـي نـورس       
قدرتمندي مي كند  كه  گفتمان جديدي را در پهنه اجتماعـي مـطـرح      
ساخته است. نظام حاكم بر اسرائيل در گذشته قدرت مانـور در نـظـام         
اجتماعي و سياسي موجود را داشت، اما هم اكنون در مقابل خـواسـتـه      
تغيير نظام اجتماعي و سياسي و در مقابل چنين جـنـبـش وسـيـع و            
قدرتمندي كه خواهان دگرگوني نظام اجتماعي و سياسي موجود اسـت    
قرار گرفته است. اين نظام خود را در مقابل مبارزه يي مي بيند كه پايـه   
هاي اقتصاد بازار آزاد و نوليبراليسم را هدف قرار داده است. نظام حاكـم   
سعي در ايجاد اختالف و از بين بردن وحدت و همبستگي اين جنـبـش   
خواهد كرد. نظام حاكم از طريق ايجاد بحران امنيتي و توطئه بـه ضـد      
جنبش سعي در ايجاد زمينه جلوگيري از آن خواهد داشت. پيش بيـنـي    
آينده اين جنبش و ميزان دگرگوني هايي كه ايجاد خواهد كـرد آسـان     
نخواهد بود. اما آنچه كه مسلم است آگاهي مـبـارزاتـي تـوده هـاي             
زحمتكش و قربانيان سياست هاي نوليبراليستي بر اثر بحران موجود در   
نظام سرمايه داري، چه عرب و چه يهود، صيقل يافته و به چنان درجـه  
يي از توان مندي  رسيده كه در دراز مدت، هيچ نيرويي قادر نيست آن   
را از نظر دور بدارد. توده هاي زحمتكش و آسيب ديدگان اجـتـمـاعـي،      
حجم اثر گذاري خود را بر رويدادها و ارزش اتحاد مبارزاتي و خواسـتـه   

 هاي عادالنه خودرا درك كرده اند.

 ادامه مصاحبه نامه مردم با رفيق عصام مخول...



 مي دهد.
خواسته هاي اصلي جنبش در تل آويـو  نامه مردم:  

كدامند؟ بعضي پالكاردها، دربردارنده شعارهايي به نفـع  
صلح، انقالب و تغيير بود، آيا اين پالكاردها بيان خواسته 
هاي جنبش اعتراضي است؟ تاثير حزب كـمـونـيـسـت      
اسرائيل بر اين جنبش تا چه حد است؟ نقش اتحاديه ها 

 و نيروهاي مترقي در اين جنبش چيست؟
جنبش اعتراضي با خواستـه هـاي     عصام مخول:   

پراكنده و جدا از هم آغاز گرديد. بعضي از خواستـه هـا      
پيرامون كاهش بهاي مسكن و به چـالـش كشـيـدن         
افزايش هزينه زندگي و اعتراض به باال رفتن قـيـمـت      
بنزين و آب و برق بود. بهبود خدمات بهداشتي و ارتقاي  
كيفيت سيستم خدمات اجتماعي و فراهم كـردن ايـن       
خدمات براي همه مردم، اعتراض به ماليات هاي غـيـر   
مستقيمِ رو به افزايش، اعتراض به هزينه هاي سـرسـام   

، نرخ مواد غذايي، و بسياري خواسته “آموزش رايگان“آور
هاي عمومي و عيني ديگر كه زندگي اليه هاي مختلفي 
از توده هاي وسيع مردم را تحت تاثير قرار داده اسـت.    
اين خواسته ها به سرعت به تغيير كيفـي در آگـاهـي        
جنبش هاي اجتماعي تبديل گرديد و پرسش اصلي را در 
برابر جنبش مطرح كرد: داليل و منشـأ ايـن بـحـران          
اجتماعي چيست و در كجاست؟ پاسخِ اين سوال اولـيـن   
مراحله هاي ترقي خواهانه اين جنبش اجتماعي را پايـه  
ريزي كرد. پس از آن مطالبات جنبش به تحقق اين يـا   
آن خواسته محدود نگرديد و خواسته ها بر اساس تغييـر  
اولويت هاي اجتماعي ، اقتصادي، و سياسي پايه ريـزي  
گرديد. و بدين ترتيب شعارها به خواسته هايي مـانـنـد       
انقالب، پيوند ميان بحران اجتماعي، و ادامه سـيـاسـت    
هاي اشغالگرانه و شهرك سازي، و جنگ، و ارتباط ميان 
ژرفاي بحران اجتماعي و اوج تنگناي سياسي ناشـي از    
انديشه اسرائيل در خصوص عدم پذيرش هر گونـه راه    
حل و ادامه تالش نظام حاكم بر اسرائيل بر تصـويـب     
قوانين نژاد پرستانه به جاي جستجوي راه حـل بـراي       
معضل هاي اقتصادي و اجتماعي فرا روييد. بررغم آنكه  
اين خواسته ها و مطالبات، بخشي مهم از گـفـتـمـان         
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در چهار هفته اخير جنبش جديد اعتراضي پرقدرت و كم نظيري بـا شـركـت جـوانـان،            
قشرهاي زحمتكش و متوسط اجتماعي، كليمي، مسلمان، و مسيحي، تـل آويـو و ديـگـر             

مـرداد مـاه (         20در روز پنجشـنـبـه،       “ نامه مردم“شهرهاي اسرائيل را فرا گرفته است.   
عصـام  ” آگوست)، مصاحبه يي در رابطه با مشخصه هاي اصلي اين جنبش بـا رفـيـق           11

و دبيركل سابق حزب برادر انـجـام      “ حزب كمونيست اسرائيل“، عضو هيئت سياسي “مخول
داد. پاسخ هاي رهبر كمونيست هاي اسرائيلي درباره جنبش بي سابقه كنوني و تحوالت ايـن   

 در زير مي آيد: “ نامه مردم“كشور، براي اطالع خوانندگان 
مرداد ماه(ششم اگوست)، شاهد بزرگ ترين تظاهرات اعتراضي در      15شنبه نامه مردم:  
 تا كنون بوديم؛ اين جنبش بي سابقه را چگونه توصيف مي كنيد؟ 1948اسرائيل از سال 

مرداد ماه در تل آويو از نظر تعداد شركت كنـنـدگـان،     15تظاهرات روز عصام مخول:   
حضور بي نظير جوانان، خواسته ها و مطالبات اجتماعي مطرح شده، تظاهراتي  بي نظير و مي 
توان بي سابقه خواند. خيابان هاي تل آويو مملو از مردمي بود كه از هر طـرف سـعـي در           
پيوستن به اين رودخانه خروشان انساني داشتند. تظاهرات از محل تحصن (جاده روچيلد واقع   
در يكي از خيابان هاي مر كزي تل آويو) شروع گرديد. صدها هزار نفراز طبقه متوسط جامعه   
مركب از پزشكان، معلمان، كارمندان خدمات و توليد، توليد كنندگان شير، رانندگان تـاكسـي،   
بيكاران، كارگران شركت هاي تامين نيروي انساني، از زن و مرد، با اعالم نگراني و نااميـدي  
خود از اقتصاد بازار آزاد وسياست هاي نوليبراليستي در اسرائيل، به تظاهرات پرداختند. اينـان   
ضمن طرح خواسته ها و رنج هايشان، نسبت به پيامد هاي اين سياست هاي ويرانگر اعتراض 
كردند. شركت كنندگان در تظاهرات اين بار عزم خود را جزم كرده اند كه تا پـديـد آمـدن         
تغييرات ژرف اقتصادي، اجتماعي، و سياسي به مبارزه بي امان خود ادامه دهـنـد. تـظـاهـر         

بهشت ” كنندگان همچنين تغييرات جدي در سياست هاي خصوصي سازي و آنچه كه به نام 
معروف شده و در سه دهه اخير از سوي سيستم حاكم بر اسرائيل پيش بـرده    “  سرمايه داري

شده اند، خواستار بودند. به صراحت مي توان گفت: اعتراض در پي بحران مسكـن و عـدم         
توانايي در پرد اخت قسط هاي وام مسكن، و از تحصن در يك چادر شروع گـرديـد و بـه          
سرعت به جنبشي وسيع و اعتراضي كه در در برگيرنده توده هاي مردم بود تبديل گرديد. اين  

 قشرها قربانيان عمده اقتصاد بازار آزاد و نوليبراليسم بوده اند.
آيا مي توان اين جنبش را نتيجه گسترش بهار عربي دانست؟ به نظر شـمـا     نامه مردم:  

ژرفش جنبش هاي مردمي در مصر و تونس در ژانويه و فوريه بر توده هاي مردم در اسرائيل 
 تاثير گذاشته است؟

به جرئت مي توان گفت جنبش هاي به راه افتاده در مصر و تونس، كـه  عصام مخول:   
هنوز ماموريت خود را به پايان نرسانده و خواسته ها ومطالبات خود را تعميق مي بخشند، تاثير 
مستقيم بر اذهان شركت كنندگان در تظاهرات اعتراضي مردم اسرائيل داشته و دارند. ميـدان   

در كشورهاي عربي به صورت منبع هاي الهامي در جهان درآمده انـد كـه       “  التحرير” هاي 
فرهنگ مقاومت سياسي و اجتماعي را در برابر پيامدهاي اجتماعي بحران سـرمـايـه داري        

 جهاني را آموزش مي دهند.
به صورت سمبل ومنبع الهام جنبش هاي اجتماعي بي سـابـقـه در      “  التحرير” ميدان هاي 

شهرهاي كوچك و بزرگ اسرائيل در آمده اند. بررغم اصرار ناتانياهو بر نبودن هيـچ گـونـه       
ارتباطي بين آنچه كه در كشورهاي عربي روي مي دهد با اوضاع داخلي اسرائيل، اما رابـطـه   
كلي و ژرف خواسته ها جنبش اعتراضي در اسرائيل را با جنبش هاي كشورهاي عربي پيونـد  

15 August 2011  

اوج گيري مبارزه توده اي براي تغيير 
 اجتماعي، در اسرائيل

حزب ”، عضو هيئت سياسي “عصام مخول”رفيق  :با “نامه مردم”مصاحبه 
 كمونيست اسرائيل
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