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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶٠٠شماره    ٩٠نيمه  اول  تير  –سال سی و سوم 

 بن بست در باال،
  نارضايتی در پائين

 
کند با      طبقه حاکم بر ایران، هر چه تالش می                  

های    های درونی بر اختالفات و شکاف                تصفيه
هيئت حاکمه و دستگاه دولتی غلبه کند و به                         
انسجام و یکپارچگی در قدرت سياسی دست یابد،        

ماند و هر بار شکاف و بحران در                        ناکام می  
گرچه این طبقه و       .  دهد   تر رخ می       ابعادی وخيم  

تر از آن هستند که             اش کودن     نمایندگان سياسی  
ها را دریابند، اما پی بردن به دليل          چرایی شکست 

به بيانی ساده،          .  و علت آن دشوار نيست                  
های درونی جمهوری اسالمی، برخاسته             بحران

از خرده اختالفات درونی طبقه حاکم که معموًال            
داری وجود دارد و به               در هر کشور سرمایه        

شوند،   حسب شرایط، گاه تخفيف و گاه تشدید می           
 این طبقه و دستگاه دولتی را             اما انسجام درونی   

 .زنند، نيست بر هم نمی
بحران حکومت در ایران، انعکاس یک بحران              
سياسی ژرف است که برآمده از تضادهای                        

ست که تمام ارکان نظم موجود را به                      الینحلی
هنگامی که تضادهای یک       .  لرزه درآورده است    

ای از رشد و        اجتماعی به درجه     -نظم اقتصادی    
توانند حتا راه حلی موقتی         رسند که نمی     حدت می 
ای پيدا کنند و در نتيجه تخفيف یابند،                    و لحظه  

جبرًا تجلی بيرونی خود را در انفجار نارضایتی           
 .رسانند ای به منصه ظهور می توده

ی تحت ستم و توده            ست که طبقه       ای   این مرحله  
مردم با اعتراضات و مبارزات مستقيم و علنی               

خواهند وضع      دهند که دیگر نمی         خود نشان می    
ای   موجود را تحمل کنند و برای دگرگونی ریشه          

در همين نقطه است که       .  خيزند  این نظم به پا می      
های طبقه حاکم بر توده مردم        شکست تمام سياست  

اند که این طبقه قادر به         آشکار شده و آنها دریافته     
یا به   .  حل هيچ یک از معضالت جامعه نيست             

عبارت دیگر توان و ظرفيت حکومت کردن را             
وقتی که اوضاع به این             .  از دست داده است         

مرحله رسيد و بحران سياسی ناشی از آن پدیدار           
ی حاکم و         گردید، این بحران در درون طبقه              

یابد ، اختالفات،         قدرت سياسی آن بازتاب می           
های متعدد در حکومت و در        ها و درگيری    شکاف

کند، بحران حکومت شکل      دستگاه دولت بروز می 
روند،   های حکومت از ميان نمی       بحران.  گيرد  می

. مگر آن که علل پدیدآورنده آنها از بين برود                    
های درونی جمهوری اسالمی که تاکنون            بحران
ای رژیم و طبقه حاکم را آرام نگذاشته، از              لحظه

 .هاست این نوع بحران
به همين دليل است که تمام تالش جناحی از طبقه            
حاکم برای غلبه بر بحران از طریق اصالحات              

اگر جز  .  نيز همواره با شکست روبرو شده است        
بود یعنی امکانی برای تخفيف تضادها از           این می 

 جمهوری اسالمی 
 جمعی به زنان است عامل اصلی تجاوزات دسته

 
از همان آغاز به قدرت رسيدن خمينی و برقراری حکومت اسالمی، مساله نابرابری زن و مرد                 

شک از جمله قربانيان بزرگ       زنان بی .  ها و حاکميت تبدیل شد      های تقابل توده    به یکی از عرصه   
ی اصلی حکومت اسالمی محافظت از         اگرچه دراساس، وظيفه  .  حکومت اسالمی بوده و هستند     

داری بوده است، اما هنگامی که این شکل حکومتی وارد ساخت مناسبات                            مناسبات سرمایه  
حقوقی جامعه با رجوع به قوانين اسالمی شد، ضد زن بودن حکومت اسالمی به عنوان یکی از                 

های آن خود را با وضوح تمام از پرده بيرون انداخته و در تصویب قوانين                              بارزترین جلوه 
 .های روزمره نشان داد جاری و سياست

که هر سال با مانور بسياری از سوی حکومت اسالمی به ویژه با                 "  مبارزه با بدحجابی  "  طرح

  ٣درصفحه 

 فروردین ماه گذشته، شورای حقوق         ٤در تاریخ    
بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با صدور                           

 برای        قطعنامه ای به تعيين گزارشگر ویژه                 
. بررسی وضعيت حقوق بشر در ایران رأی داد            

 رای  ٧ رای موافق در مقابل        ٢٢این قطعنامه با     
پس .   رای ممتنع به تصویب رسيد        ١٤مخالف و    

 ٩٠ خرداد ٢٧از تصویب قطنامه فوق، در تاریخ 
نيز، احمد شهيد، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، 
به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران         

 .تعيين گردید
احمد شهيد، وظيفه دارد تا به ایران سفر کند و از            
طریق تماس با زندانيان سياسی، فعاالن                               

اجتماعی، نهادها و منابع مستقل مدافع حقوق                   
مدنی و دموکراتيک توده های مردم ایران و نيز            

گزارش "از طریق تماس با نهادهای حکومتی                
های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را                    

. بسنجد"  بررسی و ميزان درستی آنها را                       
گزارشگر ویژه حقوق بشر تا سپتامبر آینده                       
فرصت دارد گزارش خود را تکميل و به طور               
مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه              

 . دهد
 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل        ٢٠٠٦تا سال    

مسئول بررسی ساالنه وضعيت حقوق بشر در               

٢درصفحه  ۴درصفحه    

 امروز يونان و اسپانيا، فردا سراسر اروپا
 

ارگری                            وده ای و ک رده ت بحران ژرف اقتصادی در یونان که سال گذشته با اعتصابات و تظاهرات گست
دمکرات پاپاندرئو منتشر  –همراه شد، بار دیگر با یک برنامه جدید ریاضت اقتصادی که دولت سوسيا ل 

ژه                 .  نمود سر باز کرد    ه وی ن          PAMEامسال نيز طبقه ی کارگر یونان و اتحادیه های آن و ب ي چن  و هم
ام                                 شگ ي راض، پ ه اعتصاب و اعت نيروهای چپ انقالبی و کمونيست این کشور با فراخوان های خود ب
ا و           مبارزات بی سابقه ای شدند که دیگر فقط عليه برنامه های گوناگون ریاضت اقتصادی نيستند و این ج

 .آن جا کل سيستم سرمایه داری را نشانه می روند

۶درصفحه   

 جمهوری اسالمی و گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر 

 شوک بزرگ اقتصادی و 
 های شديد اجتماعی انداز تکان چشم

  ١٠درصفحه 
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بنابراین از آن     .  دهند   حکومتی شکل داده و می         
های درون هيئت حاکمه قائم به            جائی که بحران   

ذات نيستند، بلکه معلول عوامل نيرومند دیگراند،      
ها صورت      هر تالشی که از باال برای حل آن                
 .گيرد جبرًا محکوم به شکست است

وقتی که طبقه حاکم قادر نيست بحران                                   
تواند به      اش را حل کند، وقتی که نمی               اقتصادی

نيازهای اجتماعی و سياسی پاسخ دهد، وقتی که            
نارضایتی توده مردم از وضع موجود به                             

ست که هيئت حاکمه، هر لحظه در                     ای   درجه
ای رخ      انتظار است، اعتراض و طغيانی توده             

دهد، اختالف و شکاف در درون طبقه حاکم،                   
دستاویز و     .  ناگزیر و هميشگی خواهد بود                 

ی    تواند صدها مسئله از نمونه            اش هم می       بهانه
عزل و نصب وزیر اطالعات باشد تا مسائل                     

گيری و از این  ی رمالی و جن تری از نمونه مبتذل
 .قبيل

بنابراین، تشدید اختالفات جدید هم اتفاق                               
نژادی که        همان احمدی   .  ای نبود       العاده    خارق
ای تا به آن حد بود که         اش در آستان خامنه     چاکری

ای   زد و حمایت خامنه     بر دست و پای او بوسه می      
جات   یک از دسته     ای بود که هيچ       از او به درجه     

درونی جناح حاکم جرأت مخالفت با وی را                       
توانست به یک معضل درونی        نداشتند، او هم می    

ها   حاال تمام اهرم  .   جدیدی برای رژیم تبدیل شود     
به کار گرفته شده است تا نه فقط هر گونه قدرتی            
از او سلب شود، بلکه به عنوان آدمی که تحت                  

گيران است، مفتضح     ها و جن    امر و فرمان رمال    
 .و رسوایش کنند

ی اتکایش در جمهوری      نژاد و نقطه    قدرت احمدی 
به .  ای قرار داشت        اسالمی، در حمایت خامنه        

ای این حمایت را از او سلب         محض این که خامنه   
در فاصله دو    .  نمود، تمام این قدرت فرو ریخت        

ماهی که از اختالف بر سر عزل و نصب وزیر             
نژاد و گروه      گذرد، موقعيت احمدی     اطالعات می 

. وی در دستگاه دولتی به شدت تضعيف شده است
پليسی به        -های نظامی و امنيتی                           ارگان
طرفداران .  گيری علنی عليه وی برخاستند      موضع
های فوقانی نهادهائی از               نژاد از رده          احمدی
ی وزارت اطالعات تصفيه شدند، یا به                    نمونه

های     گروه.  طرفی و سکوت رانده شدند      موضع بی 
رقيب که اکنون فرصت مناسبی برای کوبيدن او           
پيدا کرده بودند، حمالت متمرکزی را عليه                       

. نژاد و گروه وابسته به وی سازمان دادند           احمدی
های افراد این گروه که گویا از قبل آماده                پرونده

نخست، دستگيری    .  شده بود، به جریان افتاد              
تر حلقه پيرامونی وی به اتهام                  های پایين     رده

گيری، سحر و جادو و ارتباط با امام            رمالی، جن 
های  های سوء استفاده سپس پرونده. زمان آغاز شد

های باالتر به جریان انداخته شد که                   مالی رده  
ها انجاميده      تاکنون به بازداشت تعدادی از آن              

های رقيب احمدی نژاد برای این که            گروه.  است
حتا در درون کابينه، قدرت او را به چالش                          
بکشند، با تهدید وزیر امور خارجه به استيضاح،          
معاون اداری و مالی وی را که تازه منصوب                   
شده بود، ناگزیر به استعفا کردند و سپس او را                 

فراکسيونی که  .  ی زندان کردند     دستگير و روانه   
نژاد معروف      در مجلس به طرفداری از احمدی          

ها به صف        بود، از هم پاشيد و تعدادی از آن                
اما مجلسی که در           .  های رقيب پيوستند          گروه

نژاد تحقير شده     گذشته، به دفعات از سوی احمدی      

اختالفات و درگيری در قدرت حاکمه شده است،          
توان با تمرکز        به این پندار باطل رسيد که می             

تمام قدرت در دست یک جناح، بحران را حل                 
کرد و اعتراضات و مبارزات مردم را فرو                      

از مراکز اصلی قدرت به     "  طلبان  اصالح. "نشاند
ی جناح      ی یکپارچه     بيرون رانده شدند و سلطه         

گرا و ریاست جمهوری                   موسوم به اصول         
در ظاهر، تالش رژیم      .  نژاد آغاز گردید     احمدی

 .نتيجه داد
در واقعيت، اما به علت الینحل ماندن همان                      

اند، چيزی تغيير        ن   تضادهایی که سرمنشأ بحرا      
گذشت مدتی کوتاه کافی بود تا این حقيقت          .  نکرد

ی طغيانی دیگر و      برمال گردد که مردم در آستانه     
توأم با آن نه فقط تضاد دو       .  تراند  تعرضی گسترده 
ای حاد شد، بلکه            ی بی سابقه        جناح به درجه     

این .  اختالفاتی در درون جناح حاکم پدیدار گردید      
ای تبدیل شد     بار، نمایش انتخاباتی به همان جرقه       

تمام .  که انفجار تضادها را به نمایش بگذارد                 
تالش طبقه حاکم در چهار سال گذشته، پوچ از               

 .کار درآمد
بایستی چندین ماه نيروهای                اکنون رژیم می       

اش را به مقابله با مردم بفرستد، تا با                           مسلح
های خيابانی    ها را از صحنه درگيری      دشواری آن 

اعتراض جناح رقيب نيز تحت چنين           .  دور کند  
توانست با سرکوب فرو نشانده         شرایطی فقط می   

های    اما بعد چه؟ به رغم شکست سياست            .  شود
نژاد،    داری احمدی     چهار سال دوره اول زمام           

راهی جز ادامه همين مسير در برابر رژیم قرار          
کوشيد خود را        ای که تاکنون می         خامنه.  نداشت

ها قرار    های آن   بندی  ها و دسته    ظاهرًا ورای جناح  
ای نداشت، جز این که به                    دهد، اکنون چاره      

نژاد برخيزد و او را              حمایت علنی از احمدی        
تر قدرت،      تقویت کند تا با تمرکز هر چه بيش                

. سرکوب و اختناق را به نهایت خود برساند                     
بيند    کند، می     نژاد، اما هر چه تالش می              احمدی

رود و هيچ معضلی از                   کاری از پيش نمی          
پی در پی   .  شود معضالت بی شمار رژیم حل نمی 

مجلس، دستگاه قضایی،        .  کند    مانع کشف می       
مجمع تشخيص مصلحت، شورای نگهبان و در            

با کشف این موانع      .  ای  رسد به خامنه     نهایت می 
است که تضاد دستگاه اجرایی و در رأس آن                     

ها و نهادهای           نژاد، با تمام دیگر ارگان           احمدی
شود، تا جایی که          رژیم روز به روز تشدید می          

 .کشد ای و استعفا می کار به درگيری با خامنه
نژاد که با خرافات پرورش یافته و هيچ                 احمدی

آگاهی و شناختی از قوانين اجتماعی و روند                    
قانونمند تحوالت اجتماعی ندارد، چيزی به                      

های   رسد، جز این که در درون گروه     اش نمی  عقل
های دیگر رژیم به              رقيب و نهادها و ارگان            

اندازی خود    جستجوی موانعی بگردد که با سنگ      
البته ناگفته نماند که       .  مانع حل معضالت هستند      

این شيوه تفکر، مختص احمدی نژاد نيست، بلکه         
های وابسته و طرفدار جمهوری                    تمام گروه   
از نظر      .  اندیشند       نيز چنين می                      اسالمی

هم، اگر بحران ادامه دارد و              "  طلبان   اصالح"
اصالحات هم کارساز نيافتاد، از آن روست که              

ترین   مانعی به نام شورای نگهبان و در رادیکال          
. ای وجود دارد       شکل آن، شخصی به نام خامنه          

توانند بفهمند که         ها نمی     یک از این گروه          هيچ
سرمنشأ و ریشه تمام معضالت جامعه ایران،                

ست که به     اجتماعی  -تضادهای ساختار اقتصادی    
های      های موجود و از جمله بحران                         بحران

طریق حک و اصالح نهادهای مستقر و قوانين              
بایستی   طلبی می   داشت، اصالح   موجود، وجود می  

ی    شد و طبقه        به رغم هر مقاومتی پيروز می             
اما در    .  گذراند    حاکم، بحران را از سر می                 

جایی که خصلت بحران قانونی             واقعيت، از آن    
ست و نياز به دگرگونی ژرف         نيست بلکه انقالبی  

دارد، چيزی جز شکست عاید این جناح نکرده                
 .است

جناح حاکم در جمهوری اسالمی هم مستثنی از              
این که چيزی از تضاد و خصلت بحران بداند یا              

تر از    نداند، این را فهميده است که بحران ژرف           
آن است که با حک و اصالح قوانين و نهادهای               

از این روست که یگانه         .  موجود برطرف گردد    
ی طبقه حاکم را در       راه حفظ نظم موجود و سلطه      

سرکوب :  دو وجه به هم پيوسته دنبال کرده است          
ای و تالش برای تمرکز        ی طغيان توده    همه جانبه 

تر قدرت در دستگاه دولتی به منظور          هر چه بيش  
یعنی دو وجهی که      .  های درونی   غلبه بر شکاف   

این .  کند  بحران سياسی خود را در آن آشکار می          
 .تواند راه حل بحران باشد نيز نتوانسته و نمی

ای در        گرچه سرکوب طغيان نارضایتی توده             
بخش بوده    کوتاه مدت از دیدگاه جناح حاکم نتيجه         

است، اما هيچ یک از معضالت بی شمار رژیم              
تواند    سرکوب زمانی می     .  را حل نکرده است        

اجتماعی و  -برای ادامه حيات یک نظم اقتصادی 
یک نظام سياسی مؤثر واقع شود که پيامد آن                     
انجام اقداماتی از سوی طبقه حاکم برای تخفيف             
تضادها و حاکم ساختن رکود بر مبارزات مردم             

ی آن تشدید تضادها خواهد         باشد، واال تنها نتيجه     
 .بود

جمهوری اسالمی تاکنون توانسته است با یک                 
های بی    نيروی سازمان یافته و مسلح، طغيان توده  

سازمان و بدون رهبری را مکرر سرکوب کند و          
ای   هر بار یک فروکش نسبی در مبارزات توده            

تواند با سرکوب،              رخ دهد، اما هرگز نمی                
اند و توده مردم را  تضادهایی را که محرک جنبش

ی   ها به عرصه     ی آن   مستقل از خواست و اراده       
از .  دهند، از بين ببرد     درگيری و طغيان سوق می    

بينيم جامعه ایران همواره           همين روست که می       
ای،    ست که با هر جرقه             همچون انبار باروتی     

آورد، نارضایتی خفته        حریقی بزرگ به بار می        
شود و توده مردم در        در مقياسی بزرگ علنی می     

تر برای دگرگونی نظم موجود به               ابعادی وسيع  
 .آیند صحنه می

در مورد راه حل رژیم برای تمرکز  قدرت و                    
ها در باال نيز قضيه به         غلبه بر تضادها و شکاف     

ی حاکم از این       در ظاهر، طبقه  .  همين شکل است  
بخش   که پيشبرد این سياست، در کوتاه مدت نتيجه        

بوده، احساس آرامش کرده است، اما به زودی با           
ها بی ثمر      این واقعيت روبرو شده که تمام تالش         

تر از گذشته         از کار درآمده و وضعيتی وخيم             
 .پدیدار گشته است

هنگامی که خاتمی بر سر کار آمد و طبقه حاکم                
دریافت که نه تنها از این طریق معضلی حل                     

وجه گنجایش اصالح         شود و نظام به هيچ             نمی
ای برای رشد و            ندارد، بلکه این خود، زمينه           

ای و تشدید     های توده   گسترش نارضایتی و طغيان    

٢ 
١از صفحه   

٧درصفحه   

 بن بست در باال، 
 نارضايتی در پائين
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سنگان در استان مازندران منتشر کرده              سی
 .است

های محدودی        البته این موارد تنها نمونه              
"کند  هستند که اخبار آن درز پيدا می           حسن . 

رئيس پليس استان اصفهان در رابطه      "  کرمی
"گوید     می"  شهر     خمينی"با جنایت          این : 

حوادث طبيعی است و در تمام شهرها و                    
مشابه این سخن و حتا      ".  دهد  ها رخ می    استان

" رئيسی"توان از زبان           بدتر از آن را می         
یکی از عوامل کشتار هزاران زندانيان                     

 که هم اکنون معاون        ٦٧سياسی در تابستان      
وی در پاسخ    .  باشد شنيد   اول قوه قضائيه می    

به خبرنگاران در مورد عدم واکنش قوه                    
قضائيه در مورد فاجعه کاشمر قبل از                         

شما یک سری    : "گوید  ای شدن آن می       رسانه
به دادگاه کيفری کاشمر که پرونده تجاوزش           

ها مورد از        ای شده بزنيد تا ببينيد ده             رسانه
ای نشده اند در همان        ها که رسانه    این پرونده 

طبيعی ".  شهر در دست رسيدگی است                  
جمعی توسط رئيس         دانستن تجاوزات دسته     

پليس استان اصفهان و اعتراف معاون اول             
ها پرونده تجاوز در        قوه قضائيه به وجود ده      

شهر کوچکی مانند کاشمر، از عمق رنج                  
 ستمی که عليه آن ها        تبعيض و  زنان ایران و  

 .دارد اعمال می شود پرده برمی
 

 جمهوری اسالمی و تجاوز به زنان
 

نه یک انسان   "  زن"از نظر حکومت اسالمی     
ها، اميدها و آرزوها که            با تمام آن خواست      

برای ارضاء     "  کاالی جنسی    "تنها یک          
ست که      است و این چيزی        "  مرد"شهوات   

جمهوری اسالمی از همان آغاز تاکنون به              
 .تبليغ آن پرداخته  است

است که    "  حوا"از نظر اسالم زن همان                
خاطر ناتوانی در غلبه بر احساس و هوس            به

خود برای گاز زدن به سيب ممنوعه باعث              
زمينی که به   .  تبعيد آدم بر روی زمين گردید      

گناه آلوده شد، گناهی که وجود زِن                                 
یکی از علل    "  النفس  انگيز و ضعيف     شهوت"

 .آن است
آخوند صالحی خوانساری که خبرگزاری               

استاد حوزه علميه     "فارس از او به عنوان            
"گوید   نام برده می    "  قم ضرر و خطر یك        : 

تواند یك    عفت تا حدی است آه می          دختر بی 
تاثير قرار دهد و نسل یك محله          محله را تحت  

را آفت زده آند، چه برسد به زمانی آه                        
بسياری از زنان و دختران درگير فساد                      

شود که      این دیدگاه از آن ناشی می           ".  شوند
زن را نه به عنوان یک انسان که به عنوان               

نگرد، کاالیی که مانند        یک کاالی جنسی می    

بود که مقامات دولتی مجبور به واکنش                     
دادستان خمينی شهر در     "  رضایی. "گردیدند

 خرداد و در حالی که بيش از دو                ١٨روز  
هفته از این جنایت گذشته بود مدعی شد که             

رسانی به دليل حساس نشدن                  عدم اطالع   
. متهمان و کشف محل اختفای آنان بوده است        

ست که خود وی در همين          این ادعا در حالی    
 نفر تا آن       ٤مصاحبه مدعی دستگيری تنها         

شود، اما در پی اعتراض مردم                تاریخ می  
خمينی شهر و انعکاس آن در سطح جامعه              

 نفر به    ٤تعداد دستگيرشدگان به سرعت از         
عدم مقاومت مردان      .  ده نفر افزایش یافت        

حاضر در جشن تولد از جمله موضوعات              
مبهم این ماجرا بود که انگشت اتهام را به                 
سوی عوامل سرکوب حکومتی گرداند،                  

توان از آن         موضوعی که به سادگی نمی           
" علی"یکی از دستگيرشدگان به نام       .  گذشت
 ساله در جواب به سوال خبرنگار                         ٤٥

در مورد علت عدم               "  ایران"روزنامه     
"گوید    مقاومت مردان می       ها خودشان        آن: 

ترسيده بودند چرا آه خالف آرده بودند، فكر    
این سخنان   ".  آردند نباید مقاومت آنند           می

سازد که متجاوزان با چه عنوانی          آشکار می 
وارد باغ شده بودند که عدم مقاومت                             

. حاضران در جشن را بدنبال داشته است                
زنان و مردانی که برای جشن تولد در کنار            
هم جمع شده بودند چرا باید خود را                                

کار تصور کنند و آن هم در برابر چه             خالف
کسی؟ این سوالی است که پای حکومت                    
اسالمی را به عنوان یکطرف این ماجرا به            

 .کشد ميان می
در پی انتشار این خبر در سطح جامعه،                     
اخبار دیگری از تجاوزات جمعی به زنان              

جمعی به یک زن       تجاوز دسته .  منتشر گردید 
از توابع     "  قوژد"در اطراف روستای               

شهرستان کاشمر یکی از این خبرهاست که           
 نفر در     ٥٠براساس خبر خبرگزاری مهر          

در .  اند   جمعی نقش داشته        این تجاوز دسته     
گلستان نيز یک پزشک جوان در روستای              

از توابع شهرستان بندرگز        "  ليوان شرقی  "
قرار )   نفر   ٤(جمعی        مورد تجاوز دسته       

چنين یک دختر         در این استان هم        .  گرفت
جوان پس از ربوده شدن مورد تجاوز قرار            
گرفته و پس از قتل، جسد وی در یکی از                  

براساس .  های منطقه رها گردید                  جنگل
فرمانده "  محمدحسن دانشور     "های            گفته

نيروی انتظامی گلپایگان، در این شهر نيز             
 مورد تجاوز به    ٧تنها در طی دو ماه گذشته        

در روزهای اخير          .  وقوع پيوسته است         
چنين خبرگزاری فارس خبری در مورد            هم

 تا  ٢٥پيدا شدن جسد دو زن جوان در سنين            
 سالگی در حوالی پارک جنگلی                             ٣٠

شود، یکی    آغاز فصل گرما از سر گرفته می        
"باشد   های این موضوع می           از تجلی   حق . 

اگرچه تنها یکی از                   "  انتخاب پوشش      
باشد، اما    های جنبش زنان ایران می         خواست

به دالیلی چند از جمله مقاومت دائمی زنان              
در برابر تحميل حجاِب مد نظر حکومت، به           
یک موضوع گرهی در مبارزه برای برابری       

شک    زن و مرد در ایران تبدیل شده و بی                  
حق "جریانی از جنبش زنان که از خواست             

" لغو حجاب اجباری       "و    "  انتخاب پوشش   
حمایت نظری و عملی ننماید هيچ جایگاهی             

خواهی زنان ایران نخواهد          در جنبش آزادی    
 .داشت

دفاع از زنان    "  حق انتخاب پوشش   "دفاع از    
ی     و دخترانی است که هر روز به بهانه                     

بدحجابی دستگير و مورد توهين قرار                         
گيرند، دفاع از حقوق اوليه و انسانی زنان          می

ست که زن را تا حد یک کاالی             در حکومتی 
وسيله او را با               جنسی تقليل داده و بدین             

ترین شکلی تحقير              ترین و رذیالنه             پست
 .کند می

مبارزه "در روزهای اخير و در کنار طرح             
امنيت "که امسال تحت عنوان         "  با بدحجابی  

 خرداد آغاز گشت، تجاوز          ٢٥از   "  اخالقی
جمعی به زنان و دختران و در برخی از                     

ها به یکی از ُپر سروصداترین          موارد قتل آن  
موضوعات روز جامعه تبدیل شده و حتا در            

منجر به اعتراض مردمی          "  خمينی شهر   "
اتفاقاتی که از سویی بی حقوقی و                 .  گردید

بار زنان و از سوی دیگر                    وضعيت اسف   
ماهيت ضد زن حکومت اسالمی را به                        

 .کشند تصویر می
براساس اخبار منتشره، روز سوم خردادماه           

که اغلب نسبت     )   زن  ٦ مرد و       ٧( نفر     ١٣
زن و شوهر و یا خواهر      (فاميلی با هم داشتند     

در باغی خصوصی در روستای          )  و برادر  
برای "  خمينی شهر  "از توابع      "  اصغرآباد"

ها جمع شده      برگزاری جشن تولد یکی از آن        
.  نفر قرار گرفتند      ١٢بودند که مورد تهاجم         

مهاجمان پس از زندانی کردن مردان حاضر         
در جشن، زنان را با ماشين به محلی دیگر                
منتقل کرده و در آنجا مورد تجاوز قرار                      

وگو   ی یکی از اهالی در گفت        گفته  به.  دهند  می
ها عموما        این باغ   "  روزگار"با روزنامه       

های عروسی و        محلی برای برگزاری جشن      
 .باشند تولد می

در حالی که این جنایت نيز مانند دیگر                          
تفاوتی    جنایات عليه زنان با سکوت و بی                 

مقامات حکومتی روبرو شده بود، انتشار این         
خبر در ميان اهالی خمينی شهر منجر به                    

شان در برابر              ها و تجمع             اعتراض آن    
تنها پس از این اعتراض         .  دادگستری گردید  

٣ 

۵درصفحه   

١از صفحه   

 جمعی به زنان است جمهوری اسالمی عامل اصلی تجاوزات دسته
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ظامی و                   ودجه ی ن یونان مطلقًا نمی خواهد از ب
ودجه ی                ن ب ي تسليحاتی اش بکاهد و کماکان دوم
ی را              نظامی جهان نسبت به درآمد ناخالص داخل

ت               د داش واه ری خ ی گ ام ظ رای ن ه    !  ب الزم ب
ان سه                    م رانسه و آل ا، ف ک یادآوری است که آمری
کشوری هستند که بيشترین سالح را به یونان می     

ا          .  فروشند ه ب اکنون همين سالح فروشان هستند ک
ارسال پول به نام کمک اما در واقع قرض نه فقط 
یونان را وادار به پرداخت فاکتورهای اسلحه می      
ه                 د ک کنند بلکه خود خریدار شرکت هایی شده ان

این چنين است    !  دولت یونان به فروش می رساند     
د       Deutsche Telekomکه آلمان و   ن  می خواه

OTEیونان را بخرند . 
ه دولت                    تصادی ک اضت اق آخرین برنامه ی ری
ه             ام رن ن ب ي یونان منتشر کرده است در واقع پنجم

دان           .  است ن ارم با چهار برنامه ی نخست حقوق ک
مری    .  کاهش یافت  %  ٢٠در بخش دولتی تا   مست

د                        ردی ذف گ ًال ح ا اص د ی م ش ا ک اری ی ک ي . ب
افت          . قراردادهای موقت کار بيش از پيش رواج ی

افت           زایش ی ات        .  سن بازنشستگی اف ي ال زان م ي م
از               ي ورد ن ه م غيرمستقيم بر کاالها و خدمات اولي

افزایش یافت در حالی بود  %  ٢٣ به ١٩مردم از  
 .که ماليات بر سود شرکت ها کاهش یافت

ات           ي ال با انتشار برنامه اخير ریاضت اقتصادی، م
ت،                      د رف ن ر خواه االت م ب از ه م ب های غيرمستقي
بيکارسازی ها در بخش دولتی تسهيل خواهد شد،        
د                   ن ر خواه م ت حقوق ها در بخش دولتی باز هم ک
داشت                 ه شد، بودجه ی تأمين اجتماعی و بخش ب

 .کاهش خواهد یافت
اضت               د ری دی ه ی ج ام رن ار ب ش ت ی ان ان زم م ه

صادی و      ت ارد          "  کمک" اق ي ل ي یک صد و ده م
ول             ی پ ل یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بين المل

ن  .  برای نجات یونان و به ویژه مردم آن نيست          ای
ه            نهادهای سرمایه داری آشکارا گفته اند که این ب
ه                  رد ک ي اصطالح کمک برای آن صورت می گ

ی  "  به   ٢٠١٢یونان بتواند در سال      " بازارهای مال
بازگردد تا بتواند اوراق قرضه ی دولتی با نرخی        

 !منتشر نماید" معمولی"
این برنامه ها در حالی به مرحله ی اجراء درآمده 
ان          ون اند که در یک سال گذشته قروض عمومی ی

ی            %  ١۵٠به  %  ١٣٩از   اخالص داخل د ن درآم
ی             .  رسيده اند  ل ل م ن ال ي دوق ب اتحادیه اروپا و صن

ه       ان ب پول که خواستار کاهش کسری  بودجه  یون
ال      %  ٧ /  ۶ ال    %  ۶ /  ۵ و     ٢٠١٠در س در س

عی              ٢٠١١  ١٠ /  ۵ شده بودند با یک کسری واق
 .درصدی روبه رو هستند

ظم                ه ن تمام این ارقام و واقعيات نشان می دهند ک
ه                 ق ل کی از ح جات ی سرمایه داری راهی برای ن
ر          های خود ندارد و تنها راه را در اعمال فشار ب

ه ی          .  گرده ی مردم دیده است     ق مردم یونان و طب
يش                 کارگر این کشور نيز به ویژه از یک سال پ
بدین سو روز به روز بيش تر به این واقعيت پی          
ی                    ل ل م ن ال ي برده اند که نه نهادهای منطقه ای و ب
سرمایه داری نجات بخش خواهند بود و نه دولت          

ا              ی آن ه وده ای و           .  های عامل اجرائ بش ت جن
ه                       ا ارائ ر و ب يش ت کارگری یونان با گسترش ب
آلترناتيو سياسی می تواند از این مبارزه سربلند و 

اسی در حال        .  پيروز خارج شود   این آلترنانيو سي
حاضر نه در یونان و نه در اسپانيا و نه در دیگر          
د در                     ای د و ب کشورهای اروپایی مطرح نشده ان
ارزه و تالش                  ب رایش م انتظار طلوع آن ماند و ب

 .   کرد

د      ن ت ت داش رک ود           .  ش راضات خ ت ردم در اع م
شعارهای رادیکالی عليه صندوق بين المللی پول،  

د            . کميسيون اروپا و بانک مرکزی اروپا می دادن
ا         اره ن شع کارگران و توده های مردم یونان با ای
ایی                  اده ه د چه ن ن نشان دادند که به خوبی می دان

ا     .  برضد هستی آنان دستور صادر می کنند     ان ب آن
ان را یک                  ون این شعارها نشان دادند که دولت ی

د       عيت    .  عامل اجرائی همان دستورات می دانن واق
ان                   ون ه ی ت ذش رن گ هم همين است، در طی ربع ق
شاهد حکمرانی دولت هایی بوده است که صرف          

ال                ي اسی سوس ا        –نظر از رنگ سي دمکرات ی
ی شان، مجری بی چون و چرای                       ت راست سن

جالب   .  سياست های مخرب نئوليبرالی بوده است      
گر                     ن و دی ر در آت آن که در تظاهرات های اخي
رچم های کشورهای                     ردم پ ان، م ون شهرهای ی
ا                   س، مصر و ی ون ا، ت گوناگون و از جمله اسپاني
گی               ست ب پرتغال و ایرلند را در دست داشتند تا هم
ا نشان                      ن کشوره ردم ای ا م بين المللی خود را ب

ه                   .  دهند ه ب ونس و مصر ک ردم ت همبستگی با م
ا          پاخاستند و دیکتاتورها را برکنار کردند یا اسپاني
ال و                     غ رت راض است و پ که مانند یونان در اعت
د              ن ت ی هس ای ایرلند که بر اساس برآوردها کشوره
ی            اضت که در معرض سخت ترین برنامه های ری

 .قرار دارند
ر                راضات اخي نکته ی بسيار جالب دیگر در اعت
راضی در هر                   مردم یونان این است که هر اعت
عات                          جم ا ت ا ب ره گر شه ن و دی گوشه ای از آت
کوچکی دنبال می شود که در آن ها مردم بر سر           
ه قرض عمومی                موضوعات گوناگون، از جمل

د        ردازن . یونان و غيره به بحث و تبادل نظر می پ
وجه                     ان جلب ت ون ر ی آن چه در اعتراضات اخي
ه                     ت ب ب ی آن نس ردگ ت ا گس ان م وده است ه م ن
ا،            ي اعتراضات در دیگر کشورها و از جمله اسپان
ده           گوناگونی طيف ها و اقشار توده ای شرکت کنن
در اعتراضات و یکپارچگی مطالبات اقتصادی و       

بش است             اسی جن ان در        .  همچنين سي ون ردم ی م
ه          د ک اعتراضات خود این مهم را نيز بيان می کنن

دمکرات و  –چه سوسيال  –دیگر به اليت سياسی 
ه           –چه راست محافظه کار     د چرا ک دارن اعتماد ن

ی                  خت دب ام ب م هر دو جناح بورژوازی را عامل ت
 .های خود می دانند

ی                  ل ل م ن ال ي ادهای ب بر اساس آخرین تصميات نه
سرمایه داری، دولت یونان باید سی شرکت را که    
ا را در                دولت بخشی یا تمامی سرمایه های آن ه

ن شرکت         .  اختيار دارد خصوصی کند    یکی از ای
ن است              OTEها   ف ل ن شرکت ت ي .  است که نخست

د                     د خصوصی شون ای ز ب ي ان ن ون . خطوط آهن ی
د       ن بندرهای پيره، سلونيک از جمله بندرهایی هست

 از قلم DEPAشرکت گاز   .  که باید فروخته شوند   
حتا شرکت های آب اتن و سالونيک .  نيافتاده است 

د شد                       ن ذار خواه ه بخش خصوصی واگ . نيز ب
زرگ                       ن، یک شرکت ب ی آت ل ل م ن ال فرودگاه بي

، اداره ی پست و        Egnatia Odosاتوبان به نام  
انک                DEIشرکت برق    ه ب انک از جمل  و چند ب
اورزی     ر                   ATEکش گ ت دی رس ه ز در ف ي  ن

 .خصوصی سازی ها قرار دارند
ه                ر کردن خزان این خصوصی سازی ها برای پ
خالی دولت در حالی صورت می گيرند که دولت          

حران            ا ب یونان اما تنها کشور اروپایی نيست که ب
روبه روست و دیگر کشورهای اروپایی نيز یکی   
جه             ن پس از دیگری با همان معضالتی دست و پ

زد           . نرم می کنند که از ذات نظم کنونی برمی خي
ظاهرات                   د ت ز شاه ي ا ن ي در روزهای اخير اسپان
اگون             ون صدها هزار نفری و مبارزه در اشکال گ
ی                          ان محل م ارل ر پ رای تسخي ه تالش ب از جمل

ه در          .  کاتالونيا در بارسلون بوده است     شی ک ب جن
یونان و اسپانيا در جریان است و طيف مردمی               
ه                        د حاکی از آن است ک که در آن شرکت دارن
گر              ه دی مردم این کشورها به خوبی دریافته اند ک
ر یک                    راب نمی توانند در سطح یک کشور در ب

ام                ه ن ه ای ب ا      " نهاد بزرگ منطق ه اروپ ادی ح " ات
ر آن               راب بایستند و باید نيروها و مطالبات را در ب
دوق             ل صن و همچنين عليه نهادهای جهانی از قبي
ان                          ه جای آن ان و ب رای آن ه ب ول ک بين المللی پ
حد                     ت کی و م د، ی رن ي تصميمات فاجعه بار می گ

راض در              .  کنند ا اعت لذا نه فقط در یونان و اسپاني
رد                  ي شکل تظاهرات و اعتصاب صورت می گ
ان در             م بلکه در برخی کشورها اعتراض به حاک
ال              ث رای م صورت های دیگر در جریان است، ب
ی در                 رلسکون در ایتاليا که دار و دسته ی فاسد ب

د          ا  .  چهار همه پرسی شکست سنگينی می خورن ی
ه محل                         ه ب ورگ ک ب زام وک د ل ن ان در کشوری م
ه های                       ادی ح ری ات ف ن ده هزار ن دی اعتراض چن

بحران اقتصادی . کارگری اروپایی تبدیل می شود
سرمایه داری، اروپا را به غليان انداخته است و            
ه چالش                       يش ب يش از پ قدرت های سياسی آن ب

 .کشيده می شوند
ات در                 اق ف اب ات ازت رسانه های بزرگ کم تر به ب
ه                     ی است ک ن در حال اسپانيا همت گماردند و ای
چندین تظاهرات در ماه مه و ژوئن در این کشور          

ت      رف ورت گ ش              .  ص ي ن ب م ژوئ وزده روز ن
د و              ١۵٠٠٠٠از ادری ر در م ف  در   ٢٧۵٠٠٠ ن

ه       د ک بارسلون به خيابان ها آمدند و فریاد برآوردن
تصادی                 اضت های اق حاضر نيستند با تحمل ری
ی              ت ال چ دخ ي ه ه پرداخت کنندگان بحرانی باشند ک

نزدیک به یک ماه پيش از .  در ایجادش نداشته اند  
گری در                      راضات دی ه اعت م م زده ان آن، روز پ
ميت و                 حاظ ک اسپانيا صورت گرفتند که چه از ل

وده             –چه کيفيت    به ویژه گوناگونی طيف های ت
رار                  –ای شرکت کننده      ری ق ن ت ي ای در سطح پ

 .داشتند
اده              راض س در یونان دیگر نمی توان از یک اعت

ر از      .  سخن گفت  مردم و کارگران یونان روشن ت
چ وجه حاضر                      ي ه ه ه ب سال گذشته می گویند ک
ن                         ت رف ذی ا پ حران را ب ج ب ای ت نيستند فشارهای ن
ی            ل ریاضت های اقتصادی و حراج ثروت های م

د                  ن کش ردوش ب د، ب رده ان در .  که آنان توليدش ک
یونان کار به جایی رسيده است که حکومت می              
ی                    ال روه های م ه گ خواهد حتا سواحل دریا را ب

 !بفروشد
ران              ارگ در روزهای مختلف ماه ژوئن مردم و ک
ه                        ظاهرات و اعتصاب ب زاری ت رگ ا ب یونان ب

 ۵روز   .  اعتراض عليه وضعيت موجود پرداختند    
ون               ٢۵٠٠٠٠ژوئن دست کم   ان دان ق ي ر در م ف  ن

د     ا            .  اساسی آتن تجمع کردن ن روز صده ي م در ه
راضات            هزار نفر در ده شهر دیگر یونان در اعت

١از صفحه   

 امروز يونان و اسپانيا، فردا سراسر اروپا
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تواند موجب فساد شود      ماهواره و اینترنت می   
 .و بنابراین باید با آن مقابله کرد

از همين روست که از نظر حکومت اسالمی         
هم گناهی        حجابی مترادف گناه و آن                  بی

ی دادستان مشهد        به گفته  .  شود   اجتماعی می  
عدم رعایت حجاب شرعی جرم مشهود                 "

از این دیدگاه حتا شاغل شدن زنان              ".  است
که استقالل اقتصادی زن را حاصل                            (

خبرگزاری .  باشد   فسادبرانگيز می  )  شود   می
مهر به نقل از نوراله حيدری نماینده مجلس            

ها از    حضور دختران در دانشگاه   : "نویسد  می
وی "  جهتی نوعی تهدید به شمار می آید                 

همزمان با ادامه تحصيل زنان ميل  : "گوید  می
شود و به جایگاه       به اشتغال در آنان ایجاد می      

 ".خانواده آسيب می زند
همين دیدگاه در مورد زنان است که وقتی به           

کند،   موضوع تجاوزات به زنان برخورد می       
با شریک جرم دانستن زناِن قربانی تجاوز،            
گستاخی را به انتها رسانده و وقيحانه                           

"گوید   می راه نيست که        این ادعا خيلی بی      : 
 و چاره هم          قربانيان تجاوز خود مقصرند         

حجاب مصونيت     حجاب است چرا که                    
سایت الف وابسته به توکلی نماینده       "(آورد  می

 ).مجلس
ی    رئيس دادگستری گلستان که در محدوده            

قضایی وی یک دختر پزشک مورد تجاوز             
جمعی قرار گرفته با اشاره به حادثه                   دسته

"گوید   خمينی شهر می      در بعضی جنایات      : 
فرماندار ".   خود قربانی است        اصلیعامل   

گویی به این        جای پاسخ     خمينی شهر نيز به       
: گوید   ظلم بزرگ در حق زنان کشور می                

گونه محافل عالوه بر جریحه         برگزاری این "
دار شدن عفت عمومی و ایجاد نارضایتی در         
بين مردم مذهبی شهرستان موجب گسترش            

های اجتماعی و بروز فجایع غير            ناهنجاری
 ".قابل جبران می شود

هنگامی که قربانی جنایت در جایگاه متهم                 
نشانده شده و مانند زن قربانی تجاوز در                    

شود،   کاشمر دستگير و به زندان فرستاده می        
نقش جمهوری اسالمی در گسترش ناامنی و          

آیا .  گردد    افزایش تجاوزات آشکارتر می           
 دانستن قربانيان تجاوز، جز            اصلیمقصر   

باز کردن راه برای تجاوزات بيشتر به زنان          
معنا و مفهوم دیگری دارد؟ چرا پزشک                    
جوان گلستانی در ابتدا فقط به خاطر سرقت            

جمعی   شکایت کرد و تنها بعدتر تجاوز دسته         
را افشا نمود؟ چرا قربانی تجاوز فجيعی که            

 نفر در آن شرکت داشتند به جای                             ۵٠
نظر قرار گرفتن توسط      حمایت، مداوا و تحت   

روانشناس که در اکثریت بزرگی از                            

کشورهای جهان اکنون مرسوم است در                   
شود؟ آیا جز ترساندن زنان        ایران زندانی می  

از افشای تجاوز چيز دیگری است؟ در ایران        
گيرند دو بار     زنانی که مورد تجاوز قرار می      

شوند یک بار توسط متجاوزان و           قربانی می 
 !بار دیگر توسط دستگاه قضایی اسالمی

ای به استخر زنانه       تاملی در خبر تهاجم عده      
دهد که این         در تهران نشان می        "  صدف"

های      اقدامی سازمان یافته توسط دستگاه                 
چگونه .  سرکوب و امنيتی رژیم بوده است           

ای وارد استخر زنانه شده و          شود که عده     می
ضمن فيلمبرداری از زنان و آزار و                             

شان به راحتی از استخر خارج                     ترساندن
 !شوند؟

تواند انکار کند و در       موضوعی که رژیم نمی   
باشد   اعترافات معاون اول قوه قضایيه نيز می      

بار زنان و عدم امنيت                       وضعيت فاجعه    
ترین کشور جهان        ایران استثنایی  .  هاست   آن

که در آن زنان از حق انتخاب پوشش محروم         
یکی از خطرناکترین کشورها برای        هستند،  

 ا؟اما چر. زنان در جهان است
پاسخ کامل به این سوال چيزی نيست که                    
بتوان در یک مقاله به آن جواب داد اما در                 
این چرایی یک موضوع از اهميتی بسيار                

تر از      ای   برخوردار بوده و به نوعی ریشه           
 .دیگر علل آن است

طور که گفته شد، زنان با تشدید بی                     همان
ی حقوقی و ستم مضاعفی که از همان ابتدا              

به شکلی بيرحمانه بر آنان       حکومت اسالمی    
تحميل گردید، وارد مبارزه با این حکومت              

زنان نه تنها اولين تجمعات اعتراضی        .  شدند
را در تاریخ حکومت اسالمی عليه رژیم                   

ها در      برگزار کردند که در تمامی این سال            
هایی بودند که برای            کنار و همراه جنبش        

در .  کردند   سرنگونی این حاکميت مبارزه           
 زنان بسياری به دالیل سياسی              ٦٠ی      دهه
دار آویخته شدند که در تاریخ ایران                           به
ها هزاران زن به      سابقه است، در این سال       بی

. های سياسی به زندان افتادند              دليل فعاليت  
هایی که گاه تا سر حد مرگ برآنان                شکنجه

ای که    شرمانه  اعمال شد و نيز تجاوزات بی         
بارها از سوی قربانيان آن افشا شده، در                     

ای در این حد و وسعت               تاریخ ایران سابقه    
 .نداشته است

حضور و نقش زنان در اعتراضات خيابانی          
های اخير نيز حضوری استثنایی و                      سال

زنان .  پرشور بود و این حضور دليل دارد            
در ایران به دنبال جایگاه خود در جامعه                    
هستند، جایگاهی که جمهوری اسالمی آن را         

حکومتی که بنابر    .  همواره انکار کرده است     

٣از صفحه   

 جمهوری اسالمی 
 جمعی به زنان است عامل اصلی تجاوزات دسته

های ضد زن خود، برابری زنان را در           دیدگاه
اما همين حضور    .  تابد  ای برنمی   هيچ عرصه 

های    ی زنان در مبارزات، سياست            سابقه   بی
. ضد زن حاکميت را تشدید کرده است                        

خواهد زنان را به           تردید تفکری که می          بی
ها برگرداند، از ناامنی زن در جامعه                  خانه

برد که زنان از آمدن       لذت می .  کند  استقبال می 
مقابله .  ها هراس داشته باشند                 به خيابان    

حکومت با ناامنی زنان یک مقابله ظاهری و          
دروغين است، مانند مقابله با مواد مخدر که            
امروز ایران را به بزرگترین سرزمين                       

 .معتادهای جهان تبدیل ساخته است
در حکومت اسالمی سرکوب زنان فقط به                

یکی از     .  ی سياسی محدود نشد                 عرصه
ی    های مهم سرکوب زنان، عرصه             عرصه

اجتماعی است، جایی که زن به خاطر زن                
عنوان جنس دوم باید        بودن مجرم است و به       

. تر از مرد قرار گيرد                در جایگاهی پایين      
" یا روسری یا توسری    "تفکری که شعار آن       

بوده است با تبدیل جایگاه زن به عنوان یک             
انسان به جنس و کاال این اجازه را به                             
متجاوزان داده است تا به زن به عنوان یک              

اگر .  کاال و آن هم کاالی جنسی بنگرند                    
 زور بخرند و اگر نتوانستند با       پولتوانستند با   

 .ِبُربایند
هنگامی که تلویزیون جمهوری اسالمی                    
مردی سه زنه را برای مصاحبه حضوری              
دعوت کرده و در این مصاحبه فرد مزبور با          

وتاب از رضایت خود و سه زنش تعریف            آب
 سرگرمیکرده و داشتن سه زن را موجب                

ی تاثير    داند، براستی چه انتظاری درباره        می
این مصاحبه و تبليغ این نظرات در جامعه                

هم ردیف کردن زن با             !  توان داشت؟       می
های    وسایلی هم چون تلویزیون و یا بازی                

تواند موجب سرگرمی            کامپيوتری که می       
مردها شود چه چيزی را در جامعه تبليغ                    

 !کند؟ می
حضور زنان در مبارزات عليه حکومت                  
اسالمی نه تنها در تاریخ ایران و منطقه                      

باشد که در کل تاریخ        سابقه می   خاورميانه بی 
جهان کمتر تصاویری از این حضور                           

از همين روست که بر        .  ُپررنگ وجود دارد   
شدت تنفر حکومت اسالمی از زن افزوده                
شده و از همه سو تالش دارد تا زنان را به                  

های مبارزه با              طرح.  ها برگرداند         خانه
بدحجابی، حمله به استخر زنانه، افزایش                   
فشار بر دانشجویان دختر، جریمه زنان برای        
کشيدن سيگار در اماکن عمومی، ممنوعيت           

ها،   خانه  چون قهوه   ها به مراکزی هم      ورود آن 
تشویق متجاوزاِن به زنان با مقصر شناختن            

. کنند  زنان، همه در همين راستا معنا پيدا می          
به همين دليل است که باید گفت جمهوری                  

 .اسالمی مقصر اصلی این تجاوزات است
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در این سال، کميسيون        .  کشورهای مختلف بود     
حقوق بشر حذف و به جایش شورای حقوق بشر            

از آن تاریخ، وظيفه         .  سازمان ملل تاسيس شد        
بررسی و تهيه گزارش ساليانه نقض حقوق بشر           
در کشورهای مختلف به عهده این شورا گذاشته            

طی پنج سالی که از تاسيس این شورا          .  شده است 
می گذرد، این نخستين بار است که شورای فوق،          
با صدور قطعنامه ای اقدام به تعيين یک                               
گزارشگر ویژه جهت بررسی وضعيت حقوق               

در واقع   .  بشر در یک کشور معين کرده است              
انتخاب اولين گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر        
سازمان ملل در سبد جمهوری اسالمی گذاشته                

 .   شد
تعيين گزارشگر ویژه و اعزام آن به ایران پدیده             

پيش از این نيز در دو دوره                 .  تازه ای نيست     
 تا  ١٣٦٥متوالی، ابتدا رینالدو گاليندوپل از سال          

 ١٣٧٤ و سپس موریس کاپيتورن از سال          ١٣٧٣
 به عنوان نمایندگان کمسيون حقوق بشر       ١٣٨٠تا  

سازمان ملل، چندین بار به ایران رفتند و گزارش    
های متعددی نيز در مورد وضعيت حقوق بشر              

 تا کنون،   ١٣٨٠اما از سال    .  در ایران تهيه کردند  
هيچ نماینده ای ازسوی حقوق بشر سازمان ملل             
جهت بررسی جنایات و فجایع آشکار جمهوری             

و این در شرایطی است . اسالمی تعيين نشده است
که طی سال های اخير با موجی گسترده از                         
سرکوب، کشتار و دستگيری فعاالن جنبش های           
اجتماعی در جامعه و نيز اعدام، شکنجه و حتا                

لذا، صدور   .  تجاوز به زندانيان مواجه بوده ایم           
این قطنامه و تعيين احمد شهيد به عنوان                               
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل          
متحد، تا کنون واکنش های متفاوتی را در عرصه 
 . های مختلف داخلی و بين المللی بر انگيخته است

در ميان ارگان های هيات حاکمه ایران،                              
نمایندگان مجلس ارتجاع، اولين گروهی بودند که        

پيش از  .  نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند      
اینکه دولت و یا مقامات قضایی جمهوری                          
اسالمی موضع خود را اعالم کنند، تعدادی از                 
نمایندگان مجلس، نسبت به صدور قطعنامه                      
شورای حقوق بشر موضع گرفتند و مخالفت                    
شدیدشان را نيز با سفر نماینده این شورا به                        

 .جمهوری اسالمی اعالم کردند
پس از موضع گيری غير رسمی تعدادی از                       
نمایندگان مجلس، علی اکبر صالحی، وزیر امور         
خارجه جمهوری اسالمی در اول تيرماه، در                   
حاشيه جلسه هيات دولت در واکنشی دو پهلو،                 

جمهوری اسالمی    :  ابتدا به  خبرنگاران گفت             
نگران بررسی وضعيت حقوق بشر در ایران                  
نيست، اما در ادامه و در  پاسخ به سوال ایسنا                   
مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسالمی این                                

آنها آمدند   :  گزارشگر را می پذیرد یا نه؟ گفت             
قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر عليه ما                  
صادر کردند و خواستار آن شدند که گزارشگر              
ویژه ای به ایران بياید، در حالی که ما از قبل                    

 به  گزارشگر موضوعی خودمان تقاضا کردیم که     
ایران بياید و حتا خانم تيالی را هم دعوت کرده               

بنا بر این، وقتی ما خود خواهان فرستادن          .  بودیم
 چه ضرورتی  گزارشگر موضوعی بودیم دیگر         

داشت که بيایند قطنامه صادر کنند و گزارشگر              

 .ویژه بفرستند
اما رسمی ترین واکنش جمهوری اسالمی تا این            
لحظه، از طرف رئيس قوه قضایيه رژیم صورت        

دستگاه قضایی ایران که تا مدتی             .  گرفته است  
نسبت به صدور قطعنامه فوق سکوت اختيار                   
کرده بود، با معرفی احمد شهيد به عنوان                             
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به سرعت               
واکنش نشان داده و اعالم کرد، سياست جمهوری        

صادق .  اسالمی پذیرش گزارشگر ویژه نيست           
چهارشنبه الریجانی، رئيس قوه قضانيه ایران                

شب اول تيرماه، در گفت و گو با تلویزیون ایران           
جمهوری اسالمی با سازمان ملل متحد در          :  گفت

رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد ولی                        
 ".پذیرش گزارشگر ویژه نيست" ما  سياست

به رغم موضع گيری های تا کنونی مقامات                       
جمهوری اسالمی نسبت به پذیرش یا عدم قبول              
سفر نماینده ویژه شورای حقوق بشر، محافل و               
نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، تا حد                   
زیادی نسبت به اهميت تعيين گزارشگر ویژه                  
بزرگ نمایی کرده و با استقبال از سفر احتمالی              
احمد شهيد به جمهوری اسالمی و تهيه گزارش              
از وضعيت حقوق بشر در ایران دچار ذوق                      

 .زدگی شده اند
مستقل از موضع گيری ارگان های مختلف                       
جمهوری اسالمی مبنی بر عدم پذرش احمد شهيد         
و مستقل از ذوق زدگی محافل و نهادهای حقوق             
بشری خارج از کشور، که تصور می کنند صرفا    
با صدور یک قطعنامه شورای حقوق بشر و                    
تعيين گزارشگر ویژه جهت اعزام به جمهوری             
اسالمی، معضل سرکوب، کشتار، اعدام، شکنجه       
و تجاوز به زندانيان در ایران حل خواهد شد،                  
باید دید آیا واقعا به صرف اعزام نماینده ویژه                   
حقوق بشرنقض حقوق و آزادی های سياسی  و               
دموکراتيک مردم ایران و یا مسئله کشتار و                      
اعدام و شکنجه زندانيان سياسی پایان خواهد                   
گرفت؟ آیا بدون گسترش مبارزات طبقاتی                        
کارگران و تعميق بيشتر مبارزات اجتماعی                     
زنان، معلمان، نویسندگان، دانشجویان، پرستاران     
و انبوه توده های ميليونی مردم ایران می توان                
صرفا به چنين قطعنامه هایی دل بست و اميدوار           
بود که نقض آشکار حقوق مدنی و دموکراتيک              

 توده های وسيع مردم ایران متوقف گردد؟
واقعيت این است که جمهوری اسالمی به عنوان           
یک نظام دینی، هيچ حقی از حقوق اوليه و                         
دموکراتيک مردم ایران را به رسميت نمی                       

نه تنها به رسميت نمی شناسد، بلکه                     .  شناسد
هرگونه تالش و پيگيری فعاالن اجتماعی،                        
نهادهای مدنی و دموکراتيک که می خواهند به               
صورت قانونی و الزاما در چهارچوب قوانين                
همان نظام فعاليت کنند را تحمل نمی کند و با                     
دستگيری، زندان، شکنجه و تحميل انواع                          
محروميت های اجتماعی  به اینگونه  فعاليت ها             

 . پاسخ می دهد
بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی به                
عنوان یک رژیم مستبد دینی از همان آغاز به                  
قدرت رسيدن اش تا به امروز، سياست سرکوب           

. و کشتار توده های مردم ایران را برگزیده است          
لذا، در دوران حيات ننگين سی و سه ساله این                 

رژیم، حتا یک روز هم پيدا نمی شود که  بدون                 
سرکوب، دستگيری، زندان و شکنجه زندانيان              

 . سپری شده باشد
اگر سرکوب بيرحمانه سازمان های مبارز و                   
کمونيست و اعدام های گسترده آزادی خواهان و           
کشتار هزاران زن و مرد مبارز در سال های                  
نخست دهه شصت، در لوای توهم توده های                     
ميليونی مردم ایران نسبت به رژیم صورت                      
گرفت، اگر قتل عام زندانيان سياسی در تابستان            

، تحت پوشش تبليغات شبانه روزی جمهوری        ٦٧
اسالمی مبنی بر حمالت مرزی سازمان مجاهيدن       
خلق و همراه با سکوت مرگبار سازمان ملل،                  

نهادهای بين المللی و کانون های به اصطالح                   
مدافع حقوق بشر به وقوع پيوست، در عوض،               

، به رغم اینکه       ٨٨ خرداد     ٢٢پس از انتخابات       
سران جمهوری اسالمی تا حدودی به سبک و                 
سياق وحشيگری های سال های نخست دهه                     
شصت به سرکوب معترضين خيابانی روی                     
آوردند، اما دیگر نمی توانستند با دروغ و                           
فریبکاری و بر بستر توهم توده ها، انبوه جنایات           

 . خود را از معرض دید عموم پنهان سازند
در این دوره هيچ کدام از فاکتورهای دهه شصت           

اینبار، بر  .  به نفع حاکمان اسالمی عمل نمی کرد        
خالف دهه شصت نه تنها هيات حاکمه ایران از             
درون با یک بحران ژرف سياسی درگير بود                  
بلکه با بحران و تنش های رو به تزاید جهانی نيز  

 . مواجه بود
در این دوره، جوانان و توده های ميليونی در                   
مبارزات خيابانی حضور داشتند، وحشی گری             
های اوباشان رژیم، صحنه های کشتار توده های          
مردم، اخبار و تصاویر کشته شدگان در خيابان              
ها و نيز شکنجه و تجاوز به زندانيان به طور                    
مستند، روزانه و لحظه به لحظه بازتاب بيرونی            

دیگر جایی برای کتمان،         .  و جهانی می یافت        
فریب کاری و الپوشانی جنایات مکرر جمهوری         

عالوه بر این، در عرصه            .  اسالمی باقی نبود     
جهانی نيز جمهوری اسالمی در شرایطی متفاوت   

روند پيشبرد برنامه     .  با دهه شصت قرار دارد         
های اتمی جمهوری اسالمی و هژمونی طلبی پان        
اسالميستی این رژیم در سطح منطقه، چالش های       

. وسيعی را در عرصه جهانی ایجاد کرده است              
لذا، با توجه به وضعيت موجود، به نظر می رسد          
قدرت های جهانی و به تاسی از آن، سازمان ملل           
و شورای حقوق بشر آن، در این برهه زمانی                  
رویه تندتری را  نسبت به جمهوری اسالمی                     
اتخاذ و از سياست سکوت و حمایت گرانه ای که           
در دهه شصت ارزانی این رژیم کردند، فاصله              
بگيرند و این می تواند برای سران جمهوری                    

 .اسالمی چندان خوش آیند نباشد
اما جمهوری اسالمی یک رژیم دینی است و به              
دليل خصلت دینی و استبدادی اش، همچنان بر                
طبل سرکوب، کشتار و شکنجه زندانيان می                    

به رغم اینکه در سال های اخير، هيچ کدام          .  کوبد
از فاکتورهای دهه شصت به نفع جمهوری                        
اسالمی عمل نمی کردند، اما این همه مانع از آن            
نشد تا سران رژیم قدمی از سياست سرکوب                     
عریان، دستگيری، شکنجه، تجاوز و  کشتار                   

طی دو سال گذشته،      .  علنی مردم پا پس بگذارند      
عالوه بر سرکوب عریان توده ها، عالوه بر                     
دستگيری و تشدید فشار روزافزون بر فعاالن                
جنبش های کارگری، زنان و دانشجویان،                          

٩درصفحه   

 جمهوری اسالمی و گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر 
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بود، اکنون فرصت یافته بود که ضربات سنگينی         
وقتی که    .  را پی در پی بر او وارد آورد                          

نژاد برای معرفی وزیر ورزش به مجلس           احمدی
های مکرر مانع از           رفت، نه فقط با هو کردن           

اش شدند بلکه به وزیر                       ی سخنرانی         ادامه
 .اش نيز رأی منفی دادند پيشنهادی

زمان با اقدامات دیگر در درون و             مجلسيان، هم 
بيرون مجلس، مقدمات استيضاح وی را با                         
تصویب دو مورد از تخلفات و ارسال آن به قوه               

 پس از   ٩٠کميسيون اصل   .  قضایيه فراهم نمودند  
تصویب تخلفات در مورد عدم تعيين سرپرست              
برای وزارت نفت و تخصيص بودجه به یارانه              
صنعت از محل فروش فوالد هرمزگان، چهار               
مورد از تخلفات دیگر را آماده کرد و در اختيار             
هيئت رئيسه قرار داد تا هر گاه که صالح دید،                 

. ها را برای تصویب در دستور کار قرار دهد             آن
این اقدام از آن رو انجام گرفته است که مجلس                 
در هر لحظه بتواند با تصویب یک مورد از                       

 .نژاد را استيضاح و برکنار کند ها، احمدی آن
نژاد اکنون دیگر در موقعيتی قرار گرفته            احمدی

. های رقيب را ندارد است که قدرت مقابله با گروه
ترین واکنش وی تهدید بر سر دستگيری                     تازه

اگر بخواهند ادامه    : "مشایی و بقایی بود که گفت       
های گوناگون همکاران ما را در          دهند و به بهانه    

کابينه متهم کنند، وظيفه اخالقی، قانونی و ملی               
داریم که بایستيم و از همکاران خود در کابينه                  

در واقع کابينه خط قرمزی است که             .  دفاع کنيم  
اندازی کنند، دیگر من          اگر بخواهند به آن دست        

باید وظيفه قانونی خود را انجام دهم و این حتمًا               
 ."زند به کشور آسيب می

راست است که اگر دستگيری امثال مشایی و                   
نژاد باید کاری انجام        بقایی اجرایی شود، احمدی     

اما او چه کاری     .  ی خودش بایستد     دهد یا به گفته    
ی اتکای او در               تواند انجام دهد و نقطه                 می

های باالی دستگاه اداری              کجاست؟ گرچه رده      
ها و شهرها نظير      رژیم و مقامات محلی در استان     

بندی     استانداران و فرمانداران وابسته به دسته              
شود منکر شد که       نژادند و این را هم نمی         احمدی

های ناآگاه به ویژه در             در ميان بخشی از توده         
ای    روستاها، شهرهای کوچک و مناطق حاشيه           

شهرها طرفدارانی دارد، اما نه از اولی کاری                
جدی برای حمایت از او ساخته است و نه از                      

در جمهوری اسالمی، نيروهای نظامی           .  دومی
اند  ی دستگاه امنيتی، پليسی و بسيج رژیم به اضافه

ی قدرت    کننده  که در منازعات درونی رژیم تعيين      
ها   ی آن   باشند و عجالتًا همه        می   این یا آن جناح     

 .ای قرار دارند تحت فرمان خامنه
ی   شاید او هنوز استعفا را یک تهدید برای وجهه           

سياسی داخلی و جهانی جمهوری اسالمی تلقی               
های رقيب،        ای و گروه          گرچه خامنه   .  کند    می
شان در این است که وی در این دو سال                           نفع

باقيمانده به کار خود ادامه دهد، اما دیگر استعفا              
چون اکنون   .  اهميتی مانند دو ماه قبل را ندارد             

داند که اوضاع رژیم از چه               دیگر هر کس می      
گونه که پيش از       از این گذشته، همان    .  قرار است 

ی استيضاح و برکناری وی  این اشاره شد، پرونده
حاضر و آماده است و پيش از آن که او بتواند از             

های   ی استعفا به نفع خود استفاده کند، گروه           حربه
اش را صادر      رقيب، حکم استيضاح و برکناری       

نتيجه .  اند  بنابراین تهدیدات او بی پشتوانه . اند  کرده
هر چه باشد، در این واقعيت تغييری پدید                             

آورد که تالش رژیم برای غلبه بر اختالفات             نمی
و بحران درونی از طریق ایجاد تمرکز هر چه                

تر در دستگاه دولتی نيز به شکست کامل                     بيش
های رژیم و         یک از جناح        دیگر هيچ  .  انجاميد
ها در موقعيتی نيستند که حتا         های درونی آن    گروه

هنوز .  نژاد را بازی کنند             بتوانند نقش احمدی      
سره نشده است که                  نژاد یک         تکليف احمدی    

ی متحد رقيب وی که خود         اختالفات درونی جبهه  
بری از قدرت     نامند بر سر سهم      گرا می   را اصول 

گروه پاسداران سابق که در            .  تشدید شده است     
ها رئيس مجلس، شهردار تهران و                      رأس آن   

رضایی فرمانده اسبق سپاه قرار دارد، وارد بند و         
هایی از جریان موسوم به        های جدید با گروه      بست

طلب شده است تا هم موقعيت خود را در               اصالح
های دیگر بهبود بخشد و هم این که                برابر گروه 

 ٨٨چنانچه بتوانند پس از انتخابات رسوای سال            
گروهی از مردم ناآگاه را فریب دهند و به پای                  

دسته دیگری که به پيروان     .   رأی بکشانند  صندوق
ها گروه      اند و در رأس آن            خط والیت معروف    

های    مؤتلفه، جامعه اسالمی مهندسين و اتحادیه            
های اسالمی اصناف و بازاریان قرار                     انجمن

گرفته اند، وارد بند و بست با رفسنجانی و                           
نژاد   طرفداران سابق احمدی  .  اند  هواداران او شده  

تر، از      اند و بيش       که اکنون از او فاصله گرفته           
اللهی     های حزب     حمایت سپاه ، بسيج و گروه              

برخوردارند در برابر این هر دو گروه موضع               
دهند کسانی که     اند، اجازه نمی    گرفته و اعالم کرده   

اند در رأس        در گذشته امتحان خود را پس داده            
با این اوصاف        .  قدرت اجرایی قرار بگيرند           

روشن است، وقتی که سياست رژیم در کل،                     
تمرکز قدرت در دست یک جناح و یک گره بود             

های     به شکست انجاميد، حاال با دار و دسته                      
رنگارنگی که هر یک برای تقویت موقعيت خود         

های دیگر است و بار دیگر پای                        عليه گروه   
ها   طلبان و رفسنجانی به زد و بندهای آن             اصالح

 .باز شده است، چه بلبشویی به راه خواهد افتاد
جمهوری اسالمی هيچ راهی برای خالص شدن           

بست رژیم از همه  بن. های درونی ندارد از بحران
های مردم را     نه قادر است توده    .  سو آشکار است  

تواند معضالت درونی خودش        آرام کند و نه می       
اوضاع بر همين منوال خواهد بود،       .  را حل نماید  

تا وقتی که توازن قوای طبقاتی به کارگران و                  
زحمتکشان ایران این امکان را بدهد که به                         

های موجود را     ای رادیکال و انقالبی بحران       شيوه
 .حل کنند

 

٧ 
٢از صفحه   

         کمک های مالی  
 

 کانادا
   دالر٥٠الکومه                            
   دالر٥٠صدای فدائی                     

   دالر١٠نرگس                              
  دالر١٠نفيسه ناصری                    

  دالر١٠٠            ١دمکراسی شورائی 
   دالر٢٠زنده باد سوسياليسم             
   دالر٢٠احمد زیبرم                       
    دالر٢٠کمال بهمنی                      

   دالر٢٥داوودی                 حسن نيک
   دالر٢٥طوفان در راه است              

 
 سوئيس

  فرانک ٣٠اکبر صفائی فراهانی      علی
   فرانک ٣٠)      اسکندر(سيامک اسدیان 

  فرانک٣٠امير پرویز پویان               
  فرانک٥٠حميد اشرف                      
  فرانک ٦٠سعيد سلطانپور                   

 
 ايران 

   تومان ٥٠٠٠احمد شاملو                        
   تومان ٥٠٠٠رفيق حميد مومنی                
   تومان ١٠٠٠٠رفيق  بيژن جزنی               

 
 هلند

   یورو١٥صدای کارگران و زحمتکشان  
 اکبر رفيق کبير علی

  یورو١٠٠ صفائی فراهانی                 
   یورو٥٠فراخوان رادیو                   
   یورو٥٠فراخوان رادیو                   

 
 دانمارک

   کرون٢٠٠هوشنگ احمدی                  
    کرون٢٠٠دکتر نریميسا                     

   کرون٤٠٠.                                م.پ
   

 آلمان
    یورو١٠صمد بهرنگی                     
   یورو١٠ایوب ملکی                        
   یورو١٠رشيد حسنی                       

   یورو١٥آزاد            محمدرضا قصاب
   یورو١٥ناصر شادنژاد                    

 
 فرانسه

   یورو٥٠کمون پاریس                     
   یورو١٠٠کوه                                 

   یورو١٠٠                               ١کوه
   یورو١٠٠                            ٢کوه
   یورو١٠٠                               ٣کوه
   یورو١٠٠                               ٤کوه

 
Pay pal 

   دالر١٠.                          م -کانادا
   دالر١٠.                     ر -دانمارک

 بن بست در باال، 
 نارضايتی در پائين
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  ٩درصفحه 

از صفحه 

ها در آغاز اجرای قانون حذف سوبسيدها                قيمت
در اساس یک اقدام موقتی برای جلوگيری از                  

ای بود که عناصر و       های توده   پرآشوبی و شورش  
مسئولين مختلف حکومتی نيز آن را هشدار                       

ها اما کنترل بردار          آزاد سازی قيمت    .  دادند   می
 ازشدت  این    ٩٠از این روست که در سال        .  نبود

کنترل دولتی کاسته می شود، اندک اندک بی                    
تر گشته وسرانجام تقریبًا               رنگ و بی رنگ          

اگر چه با اعمال کنترل دولتی        .  برداشته می شود  
نيز قيمت کاالها از جمله مواد خوراکی، حمل                  
ونقل، اجاره خانه، خدمات پستی، مسکن و غيره           

 برای چندمين ٩٠ و اوائل سال ٨٩در اواخر سال 
بار افزایش یافت، اما با برداشته شدن کنترل                     
دولتی، دست صاحبان کاالها و خدمات در باال                

ها بازتر شد و غول گرانی و تورم که            بردن قيمت 
در چند سال اخير هرگز از حرکت باز نایستاده               

 . بود، به حرکت خود شتاب بيشتری بخشيد
کرایه حمل و نقل که در اوائل سال جاری حدود              

 تا  ٨٩ درصد و در فاصله شش ماهه دی ماه             ٢٠
، سی درصد افزایش یافته بود، از                  ٩٠خرداد   

 در صد افزایش      ٢٠اوائل تير ماه دوباره حدود          
های اتوبوس و حمل و نقل عمومی بنا            بليط.  یافت

 درصد افزایش    ٣٠به اعتراف نمایندگان مجلس        
 ٨بهای مسکن و اجاره خانه به ترتيب . یافته است

قيمت انواع مواد   .   درصد افزایش یافته است     ١٢و
خوراکی نيز که از خرداد ماه مجددًا روندی                      
صعودی را آغاز نمود، همچنان در حال افزایش           

مواد لبنی نيز برای چندمين بار در سال                .  است
از اوائل تيرماه   .  جاری مشمول افزایش قيمت شد     

 درصد  ٧٠ درصد و شير حدود      ٢٠کره خوراکی   
ها بيش از صد در صد          و در برخی از شهرستان     

خامه، بستنی و سایر مشتقات شير        .  افزایش یافت 
. اند   نيز تقریبًا به سرنوشت مشابهی دچار شده                

 ۶٠قيمت انگور    .  تر شد   ها نيز گران     انواع ميوه 
 درصد  ١٢٧ درصد و سيب        ٢۵درصد، گيالس    

قيمت انواع نان که با اجرای قانون        .  افزایش یافت 
حذف سوبسيدها به حدود چهار برابر افزایش                  
. یافته بود، دوباره مشمول افزایش قيمت شده است

 درصد و     ٢۵قيمت نان لواش، تافتون، سنگک            
افزایش شدید   .   درصد افزایش یافت       ١٧بربری   
ها به حدی چشمگير و از نظر برخی از                     قيمت
های وابسته به حکومت غافلگير کننده است         رسانه
ها نيز برای پيشگيری از عواقب غير قابل            که آن 

ها، پی در پی به درج آمار و                  پيش بينی گرانی    
بر طبق گزارشی که     .  پردازند  ها می   ارقام گرانی 

به استناد آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی              
 تير در سایت       ٩تهيه و تنظيم شده و در تاریخ               

آفتاب انتشار یافته است، قيمت برخی اقالم                         
ها در خرداد سال جاری نسبت به مدت              خوراکی

 درصد   ١۴١/  ۵ تا      ۵/  ٨مشابه سال قبل از            
 درصد  ١۴١قيمت تخم مرغ      .  افزایش یافته است   

، ميوه  )از ارقام اعشاری صرف نظر شده است        (
 ٢٧ درصد، حبوبات           ۴۵ درصد، روغن          ۵٧

 درصد،  ٢١ درصد، سبزیجات     ٢۴درصد، برنج   
 درصد،  ١٨ درصد، گوشت مرغ      ٢٠قند و شکر     

 درصد و چای    ٨ درصد، لبنيات    ١٢گوشت قرمز   
مقایسه قيمت  .   درصد افزایش یافته است      ۶حدود  

مواد خوراکی در خرداد ماه سال جاری با زمان             

مشابه سال قبل حاکی از آن است که قيمت این                  
 .  درصد افزایش یافته است٣۵مواد بطور متوسط 

ها در هفته     همين گزارش، افزایش قيمت خوارکی     
آخر خرداد ماه سال جاری نسبت به هفته اول                    

 و آغاز ریاست جمهوری احمدی        ٨۴مرداد سال    
نژاد را نيز محاسبه نموده و ميانگين افزایش                     

 درصد اعالم نموده و       ١٨٠ها را      قيمت خوراکی 
. ریز آن را به ترتيب زیر مشخص نموده است                

 درصد،  ٣٠٣ درصد، ميوه     ٣٠٧قيمت تخم مرغ     
 ١٩٩ درصد، سبزیجات             ٢٠١گوشت قرمز         

 درصد،   ١۵٣ درصد، روغن     ١٩١درصد، برنج  
 درصد،   ١١٢ درصد، لبنيات         ١۴۶قند و شکر     

 درصد،    ۶١ درصد، چای          ١١٠گوشت مرغ       
 درصد،    ٣٨۴ درصد، سيب گالب             ۵٩۴انگور

 درصد، سيب      ۴٨ درصد، پرتقال        ٣۵٩خربزه   
 درصد، پنير     ١١٣ درصد، ماست        ٢٠٨زمينی   

.  درصد افزایش یافته است     ۶۶ درصد و شير      ٣٣
توانستيد   تومان می١۴٠٠ با مبلغ ٨۴اگر در سال 

یک شانه تخم مرغ تهيه کنيد، اکنون برای تهيه               
 ! تومان بپردازید۵۵٠٠همان شانه تخم مرغ باید 

 درصدی  ١٨٠ناگفته روشن است که با افزایش            
ها و نيز      قيمت کاالهای مذکور در طول این سال         

 درصدی آن از خرداد سال گذشته تا           ٣۵افزایش  
خرداد سال جاری، آن هم با توجه به این واقعيت            
که افزایش درصد بسيار ناچيز ميزان دستمزدها           

ها که هيچگاه تناسبی با افزایش ميزان                و حقوق  
تورم نداشته است، قدرت خرید انبوه کارگران و           

های تهيدست    زحمتکشان، کارمندان جزء و توده       
. جامعه به ميزان بسيار فاحشی کاهش یافته است          

به عبارت دیگر این انبوه عظيم مردم زحمتکش             
دهند، اکنون به      که اکثریت جامعه را تشکيل می         

اند که    چنان فقر و فالکت زایدالوصفی دچار گشته       
تا کنون کم سابقه بوده است به نحوی که امروز               

ترین نيازهای زندگی وحتا تأمين       حتا از تهيه مبرم   
 . اند نان و ماست، و نان و پنير هم عاجز گشته

ها تا هم اکنون هم به          اگر چه افزایش شدید قيمت      
معنای تشدید فشارهای بيش از حد و غير قابل                  
تحمل بر گرده کارگران و زحمتکشان است، اما            
تمامی شواهد موجود حاکی از آن است که قيمت            
کاالها در این حدود نيز باقی نخواهد ماند و سير             

هم اکنون زمزمه   .  صعودی آن ادامه خواهد یافت     
افزایش مجدد بهاء برق و آب نيز در ميان مقامات 

در حاليکه یکی از           .  شود    حکومتی شنيده می      
اعضای کميسيون ویژه طرح تحول اقتصادی                 
مجلس بعد از گفتگو با وزیر اقتصاد و دبير                        

ها اعالم کرد که اجرای فاز          هدفمند سازی یارانه   
 ٩٠ها در سال           دوم قانون هدفمند سازی یارانه         

های انرژی    ست و تغييری در قيمت حامل          منتفی
شود، اما کاتوزیان رئيس کميسيون              اعمال نمی  

 تا  ۴های برق     انرژی مجلس فاش ساخت که قبض     
 برابر خواهد شد و وزیر نيرو دو برابر شدن                ۵

وزیر نيرو همچنين اعالم     .  آن را تأیيد کرده است     
 درصد قيمت تمام شده     ٢۵کرد که قيمت فعلی آب      

آن است و قيمت تمام شده چهار برابر نرخ فعلی             
 درصدی قيمت بنزین نيز     ٢٠بحث افزایش   .  است

در ميان اعضای مجلس و دولت مطرح شده                     
این موارد گویای زمينه چينی برای افزایش . است

مجدد بهاء این کاالها و تدوام روند افزایش                         

 . ست ها قيمت
ها و افزایش شدید و گسترده                     با موج گرانی      

ها، پوچ بودن تبليغات دولتی پيرامون ادعای  قيمت
بهبود وضعيت مردم و نيز بی ثمری یارانه نقدی           

ای برای فریب مردم و پنهان سازی یا              که وسيله 
به تعویق افکندن عواقب وخامت بار اجرای                     

تر از گذشته        قانون حذف سوبسيدها بود، واضح        
مردم اکنون  .  در معرض دید همگان قرار گرفت       

کنند که یارانه نقدی        تری لمس می     به طور عينی   
ها اخاذی  دولتی در قبال آن مبالغی که دولت از آن

کند بسيار ناچيز است و کاله برداری دولت                می
دولت البته بر این خيال بود که        .  شود  آشکارتر می 

های نقدی پرداخت شده به مردم را در                      یارانه
های آب و        وحله نخست از طریق وصول قبض          
اما بخش   .  برق و گاز از مردم باز پس بگيرد                

زیادی از مردم از پرداخت قبوض گاز و برق و             
آب خودداری کرده و یارانه نقدی را نيز عمًال                 

. های دیگری نمودند        صرف مصارف و هزینه        
های انرژی توسط           عدم پرداخت قبوض حامل         

مردم، به معضل بزرگی برای رژیم تبدیل گشته            
است، به نحوی که اکنون مجلس و دولت درصدد          

اند که پرداخت یارانه نقدی را         تهيه طرحی برآمده  
سخنگوی کمسيون انرژی مجلس           .  حذف کنند   

عدم وصول مطالبات دولت      "کند که      اعتراف می 
های انرژی، مشکالت زیادی را            از محل حامل    

بوجود آورده است و لذا این کمسيون حذف                         
پرداخت یارانه نقدی و صدور کارت انرژی به              

ها را به دولت پيشنهاد         جای پرداخت نقدی یارانه    
"! داده است که در دولت در دست بررسی است            

با تصویب و اجرای این طرح که در ميان                           
اعضای دولت نيز کم و بيش با استقبال روبرو                 

های آب و      شده است، دولت نگران وصول قبض       
برق و گاز نخواهد بود و مطالبات آن به صورت           

های انرژی صادر شده کسر             خودکار از کارت    
سخنگوی کمسيون انرژی مجلس با             !  شود    می

اشاره به غير قابل برداشت بودن یارانه واریز                
"گوید  شده به کارت انرژی می        یارانه پرداخت   : 

های حامل انرژی      شده به منظور پرداخت قبض       
.  بوده است  در صورت تصویب و اجرای این         " 

. پيشنهاد، دیگر پولی به مردم پرداخت نخواهد شد       
ها نيز قابل برداشت        یارانه واریز شده در کارت       

نخواهد بود و بدین ترتيب اجرای این طرح                         
بازپرداخت یارانه پرداخت شده را تضمين                    "

ها و    به عبارت دیگر با این طرح       " .  خواهد کرد 
تصميمات ، تعارفات و مالحظات اوليه دولت و             

شود   ُمسّکن یارنه نقدی یک سره کنار گذاشته می         
و جای خود را به غارت و چپاول بی پرده و بی               

 !سپارد واسطه می
اما صرف نظر از اینکه، این تصميمات دولت و           
مجلس چه موقع بخواهد قطعيت پيدا کند و یا تا                 
چه حد بتواند قدرت اجرائی داشته باشد، موضوع        

ها   مهم این است که در شرایط حاضر نيز گرانی           
و تورم افسار گسيخته کمر اکثریت مردم را خم              

مردم زحمتکش تاب و توان و تحمل          .  کرده است 
اکثریت عظيم  .  این همه گرانی و تورم را ندارند         

اند از پس         مردم که روز به روز فقيرتر شده                
های سرسام آور مسکن، پوشاک، خوراک           هزینه

آیند و پولی ندارند      های زندگی بر نمی     وسایرهزینه
. که بابت آب و برق و گاز به دولت بپردازند                     

توانند تا حدی تحمل کنند و تا  گرسنگی را البته می
اما تحمل گرسنگی نيز بی        .  اند  کنون تحمل کرده   
آنان اگر نخواهند از گرسنگی       .  حد و مرز نيست    

٨ 

 انداز شوک بزرگ اقتصادی و چشم
 های شديد اجتماعی  تکان
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اهميتی بيشتر از موضوعاتی از قبيل نقض حقوق    
بشر و کشتار هزاران زندانی سياسی داشت که               

 . در مدت کمتر از دو ماه قتل عام شدند
جمهوری اسالمی نيز با آگاهی از این مسئله، بی           
توجه به اینگونه قطعنامه ها، سازمان ها و                         
گزارش نماینده کميسيون حقوق بشر در ایران،             
جنبش های اجتماعی را بيش از پيش سرکوب                 
کرد، فشار بر زنان را مضاعف کرد، زندان ها              
را از فعاالن اجتماعی پر کرد، تحت شکنجه های         
مداوم، زندانيان را به مصاحبه های تلویزیونی وا        
داشت، اعدام ها را گسترش داده و زندان ها را                
همچنان به قتلگاه تدریجی زندانيان تبدیل کرده                

 .  است
در واقع سياست سازمان ملل و نهادهای حقوق               
بشری اش، ابتدا به ساکن به منافع قدرت های                   

اینکه منافع این    .  بزرگ جهانی گره خورده است      
کشورها در کجا و چگونه تامين می گردد،                         
راهبرد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نيز،            

در سال های    .  بدان جهت سمت و سو می گيرند          
دهه شصت، سياست شان چشم فرو بستن بر انبوه      
جنایات جمهوری اسالمی بود، شاید اکنون به                  

اقتضای منافع شان کمی سران جمهوری اسالمی          
 . را در تنگنا بگذارند

با این همه، بيان این واقعيت ها، به معنای نفی                  
مبارزات حقوق بشری و چشم بستن کامل بر                    
فعاليت های حقوق بشری نهادها و سازمان های            

جنبش های اجتماعی و توده          .  بين المللی نيست    
های مردم ایران بی آنکه دچار مبالغه، ذوق                      
زدگی و توهم نسبت به اینگونه فعاليت ها و                        
قطعنامه ها گردند، حق دارند از چنين ابزار ها و           
امکاناتی جهت پيشبرد و گسترش مبارزات خود           

تجربه .  عليه جمهوری اسالمی استفاده کنند                 
مبارزاتی مردم ایران ثابت کرده است که تنها با             
حضور اعتراضی گسترده در خيابان ها و از                  
طریق مبارزه مستقيم با جمهوری اسالمی قادر              
هستند نظر نهاد های بين المللی و حقوق بشری               
را به نفع مبارزات خود و عليه جمهوری اسالمی         

 .  هدایت کنند
 

                                

٩ 

  ٨ازصفحه 

ضعيف ترین موقعيت سياسی خود در درون                    
کشور و در سطح جهانی قرار دارد و تشت                        

لذا، بر   .  رسوایی اش از بام به زیر افتاده است              
بستر واقعيات موجود، عدم پذیرش گزارشگر                
ویژه شورای حقوق بشر، محتمل ترین گزینه                  

هر چند   .  برای حاکمان جمهوری اسالمی است         
ممانعت از سفر احمد شهيد به ایران، تبعاتی برای 
جمهوری اسالمی خواهد داشت، اما سران این               
رژیم بيشتر نگران تبعات اجتماعی واحتمال                    

همزمانی .  خيزش توده های مردم ایران هستند            
اعتراضات جنبش های اجتماعی و توده های                   
مردم، با حضور نماینده شورای حقوق بشر در              
داخل کشور، مسلما تبعات بيشتری برای رژیم               

لذا، در وضعيت سياسی حاکم بر          .  خواهد داشت 
جمهوری اسالمی، سران رژیم ترجيح می دهند            
که احمد شهيد بدون سفر به ایران گزارش خود               

در .  را تهيه و به شورای حقوق بشر ارائه دهد               
این صورت، سران حکومت اسالمی به زعم خود 

بودن "  غير واقعی  "قادر خواهند بود با اعالم              
گزارش فوق، سياست تبليغاتی شان را بر محور           
نفی کامل گزارش نماینده شورای حقوق بشر                   

 .بگذارند
ماهيت دینی و ارتجاعی جمهوری اسالمی از                 
یک طرف و از طرف دیگر، تامين منافع قدرت            
های بزرگ جهانی و مماشات نمایندگان پيشين               
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در دوره های             

اميد بستن   گذشته، جایی برای بزرگ نمایی و                
 به این گونه نهادها و سازمان های حقوق            صرف

 تا   ١٣٦٥در سال های         .  بشری نگذاشته است     
، گاليندوپل نماینده مستقيم کميسيون حقوق        ١٣٧٣

قتل عام هزاران   .  بشر سازمان ملل در ایران بود      
 در دوران          ٦٧زندانی سياسی در تابستان                   

چه اقدامی از   .  نمایندگی گاليندوپل صورت گرفت   
طرف او و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل                   
عليه آمران و عامالن این جنایت هولناک صورت 
گرفت؟ سکوت، مماشات و دیگر هيچ، چرا؟                   
پایان جنگ بود و برای قدرت های بزرگ جهانی         
ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی و سرمایه           
گذاری های کالن در ایران ویران شده از جنگ،          

زندانيان سياسی به وحشيانه ترین شکل ممکن                
مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار گرفته              

گروهی از آنان اعدام شدند، تعدادی زیر                 .  اند
شکنجه های وحشيانه ماموران اطالعاتی رژیم            
جان باختند، تعدادی از دختران و پسران دستگير          
شده نيز، توسط بازجویان و اوباشان جمهوری               

انگار کاهشی  .  اسالمی مورد تجاوز قرار گرفتند      
از فشار، شکنجه و ستمی که بر زندانيان سياسی           

هم اکنون،  .  اعمال شده و می شود، متصور نيست      
کمتر روزی است که خبر شکنجه و آزار و اذیت           

کمتر .  زندانيان به بيرون از زندان درز نکند                 
روزی است که شاهد دستگيری زنان مبارز                    

هم اکنون تعدادی از زنان آزادی خواه با            .  نباشيم
دستگير و در زندان     "  مادران پارک الله  "عنوان  

. های جمهوری اسالمی مورد آزار و اذیت هستند       
اعمال فشار و ضرب و شتم زندانيان سياسی،                  
عدم ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانيان                 
بيمار و نيز تحریک و سازماندهی زندانيان                       
خطرناک با جرائمی از قبيل قتل و مواد مخدر،              
جهت درگيری و ضرب و شتم زندانيان سياسی،           
از جمله مواردی هستند که به صورت روزانه،             
جان زندانيان سياسی را با خطر جدی مواجه                    

تجاوز و اعمال خشونت عریان تمام         .  کرده است 
و این خشونت در . ابعاد جامعه را فرا گرفته است

درون زندان های جمهوری اسالمی دو چندان                
 . است

اگر همراه با خيزش خيابانی توده های ميليونی               
، ترانه ها در بيرون از         ٨٨مردم ایران در سال       

زندان توسط  نيروهای امنيتی رژیم مورد تجاوز          
قرار گرفتند و جنازه شان به آتش کشيده شد، اگر            
ندا آقا سلطان ها به ضرب گلوله  پاسداران در                  
خيابان جان باختند، در زندان ها نيز، دستگير                  
شدگانی همانند محمد کامرانی، اشکان سهرابی،           
محسن روح االمينی، مسعود هاشم زاده و جواد              
اميری فر، زیر بازجویی و شکنجه آدم کشان                   
جمهوری اسالمی به قتل رسيدند وحتا رامين پور         
اندرجانی، پزشک زندان کهریزک و تنها شاهد             

اگر در همين     .  مرگ این زندانيان را نيز کشتند         
خرداد ماهی که گذشت، هاله سحابی را در بيرون 
از زندان و در مراسم خاک سپاری پدرش به قتل           
رساندند، در درون زندان نيز رضا هدی صابر،           
روزنامه نگار و زندانی اعتصابی را به دليل                   
سهل انگاری و عدم انتقال به موقع او به                                

وضعيت .  بيمارستان، به کام مرگ فرستادند               
زندان های جمهوری اسالمی آنچنان وخيم و                    
اسف بار است که دیگر جای هيچ پرده پوشی                   

 .نيست
حال در چنين موقعيتی که رژیم جمهوری                          
اسالمی، کوهی از اسناد و مدارک مستند مربوط          
به اعدام، شکنجه، تجاوز به زندانيان و نيز نقض           
همه جانبه آزادی های فردی و سلب ابتدایی ترین          
حقوق مدنی و دموکراتيک زنان و توده های                     
مردم ایران را در پرونده جنایات خود دارد، قرار 
است نماینده ویژه شورای حقوق بشر سازمان                 

 .ملل به ایران سفر کند
و این در شرایطی است که جمهوری اسالمی در           

۶از صفحه   

 جمهوری اسالمی و گزارشگر
  ويژه شورای حقوق بشر 

بميرند، باید به مقابله با شرایط و کسانی که                         
. اند برخيزند      ها تحميل نموده     گرسنگی را بر آن     

راه دیگری برای اکثریت مردم زحمتکش باقی              
نمانده است جز آنکه به مقابله و مبارزه با رژیم و 

موج جدید گرانی و         .  های آن برخيزند        سياست
ها و تشدید بيش از پيش                     افزایش شدید قيمت      

. . .  شوک بزرگ اقتصادی و  
فشارهای اقتصادی و معشيتی ، مردم به ستوه                  

 . راند آمده را به همين سمت می
شوک اقتصادی که سال گذشته به وفور در                         

شد، اکنون دق الباب کرده        اطراف آن صحبت می    
این شوک بزرگ اقتصادی قبل از هر چيز         .  است

ها ميليون انسان           ویرانی و نابودی زندگی ده             
این .  کارگر و زحمتکش را نشانه رفته است                  

شوک بزرگ اقتصادی اکنون از راه رسيده                      
های   شوک بزرگی که اما در پِس آن  تکان         .  است  

 . خوابيده است شدید اجتماعی

 زنده باد سوسياليسم 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی   
د و             اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

های    نامه    )اقليت(سازمان فدائيان   برای ارتباط با    

 . های زیر ارسال نمائيد خود را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 

:نام صاحب حساب   
Stichting ICDR 

IBAN: 
NL08INGB0002492097 

BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 )          اقليت(سازمان فدائيان  فکس  شماره

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 

 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://72.41.122.126/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
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 0031649953423در اروپا                
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۴ / ٣ FEC 
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 شوک بزرگ اقتصادی 
 انداز و چشم

 های شديد اجتماعی  تکان
 

قيمت کاالها و خدمات مورد نياز مردم با شتاب              
امواج پی در پی    .  ای در حال افزایش است      فزاینده

گرانی، زندگی اکثریت مردم زحمتکش ایران را          
. های بی شماری روبرو ساخته است          با دشواری 

غول گرانی و تورم،  بی آنکه کسی جلودار آن                 
نوردد و     ها را در می       باشد، تمام شهرها و خانه       

قبل ازهمه زندگی کارگران، زحمتکشان و اقشار         
های سنگين خود،      تهيدست جامعه را در زیر گام       

های    کارگران و عموم توده      .  کشد   به ویرانی می    
زحمتکش مردم، در حاليکه هنوز در امواج بلند            

ها دست و پا               پيشين گرانی و افزایش قيمت             
رسد   زنند، با موج بلندتر دیگری که از راه می          می

به قعر فقر و فالکت و سيه روزی بيشتر رانده                 
 . شوند می

های    آمار و ارقامی که از سوی منابع و رسانه                
ها اعالم          حکومتی در مورد افزایش قيمت                  

ها را بيان        گردد، اگرچه هنوز تمام واقعيت            می
کند، اما همين آمار و ارقام، به روشنی                           نمی
گر   گر افسار گسيختگی گرانی و تورم و بيان           بيان

آن است که طبقه حاکم و دولت این طبقه، شرایط            
های     معيشتی بس دشوارتر و دوران ریاضت                

بيشتری را برای کارگران و زحمتکشان و سایر           
 . اند اقشار بی چيز جامعه تدارک دیده

تأثيرات مخّرب اجرای قانون حذف سوبسيدها و           
های      ها، شاه بيت سياست               آزاد سازی قيمت       

دار و      اقتصادی دولت که خواست طبقه سرمایه           
های حکومتی بود و دولت        مورد توافق همه جناح    

سعی فراوانی به کار بست تا آثار تورمی آن را                
انکار نماید، اکنون با وضوح بيشتری نمایان                    

گر چه پيش از اجرای قانون آزاد               .  گشته است  
، قيمت کاالها و ٨٩ها در اواخر سال  سازی قيمت

خدمات مورد نياز مردم، از جمله مواد خوراکی            
امثال گوشت، حبوبات، روغن، برنج، تخم مرغ           
و غيره افزایش یافته بود، اما با اجرائی شدن این            
قانون، بالفاصله قيمت مواد سوختی از جمله گاز         

 برابر و حمل    ۴و برق، قيمت آب و نان به حدود          
افزایش جهشی و . و نقل به دو برابر افزایش یافت

بی سابقه قيمت این کاالها، افزایش قيمت سایر                
کاالها و خدمات از جمله مواد خوراکی را نيزدر          

اما این هنوز تمام عواقب اجرای قانون . پی داشت
دولت با کنترل شدید قيمت      .  حذف سوبسيدها نبود  

کاالهای مورد نياز مردم و عرضه آن به بازار               
که از قبل در انبارهای خود ذخيره ساخته بود،                
توانست از افزایش جهشی قيمت سایر کاالها در            
آن مقطع جلوگيری کند و شوک اقتصادی را به               

ها، با    اما از آن جا که کنترل قيمت        .  تأخير اندازد 
ها و افزایش بهای      سياست آزاد سازی کامل قيمت     

توانست ادامه    کاالها متناقض بود، این اقدام نمی         
اعمال کنترل شدید         .  دارباشد و دوام نياورد            


