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  )توفان(حزب کار ايران 

   ٢٠١۵ جون ٠۵
  

  گزارش تازه ای ازاوضاع کنونی ايران
  گزارشی ازسرزمين مقاومتھا

  

شھرھای آن چھرۀ  ديگری متفاوت از  ر اين روزھا ايران ود.  و نزديک شدن نوروز است١٣٩٣ روزھای پايانی سال 

ايام معمولی سال بخود گرفته و ھرآنکس که بطور سطحی از بيرون آنرا مشاھده کند می تواند خيلی سريع به اشتباه 

 . اوضاع درون جامعۀ اطراف خود  بدست بياورد اشتباھی از برداشت بسيار افتاده، درک و

خيابانھا پراز . وفق مراد است و ھمه چيز روال عادی را طی می نمايد ظر می آيد که اوضاع بر در نظر اول چنين به ن

با کمی دقت ومو شکافی . ّاما آنچه برق می زند طال نيست. جمعيت، فروشگاه ھا مملو از مردم و بازارھا در تب و تاب

د دل کردن با آنان به زودی آن آب و رنگھا  و جواب، گفت و شنود از اقشار مختلف مردم و درسؤالبا کمی جستجو، با 

بايد به قولی، زير پوست شھرھا رفت تا ديد و شنيد . جان باخته و رنگ می بازند و چھره واقعی اوضاع ھويدا می شود

ِفاصله ثروت و فقر را با خط کشی ديد خود اندازه گرفت . که فاصله طبقاتی تا چه اندازه به پيش رفته و پيش می رود ِ
  .  اين تفاوتھا را ازمردم پرسيد و  بررسی کردعلل.

 بھار ۶کافيست در خيابان ھا خيل کودکان کار را  که بعضی از آنھا فقط  .  برای چنين کاری نبايد زياد جستجو کرد

با لباسھای ژنده يکی کارتون جمع می کند، آن د . ِزندگی پر از محروميت و مشقت را پشت سرگذاشته اند مشاھده کرد

  .ی پالستيک و شيشهيگر

تقويم، گل، آدامس، قرآن ھای کوچک و خالصه ھر آنچه که در .  يک عده ھم چيزی برای فروش در دست دارند

از يک دختر بچه که در ابتدای پلی از پل . دستھای نحيفشان جای بگيرد، در ميدانھا در متروھا در خيابانھا روان ھستند

رگ به ده ھا و صدھا می رسند، ساختن اين پلھا ھمه در دست سپاه بوده اين پل ھا در شھرھای بز(ھای معلق شھر

برادرش در آنطرف پل برای فروش ايستاده : ، پرسيدم که در اينجا در اين موقع شب و تنھا ترس نداری؟ گفت)است

  .      است و ترسی ندارد

م تا شام بدنبال لقمه نانی برای سير در اماکن عمومی و ميدانھای بزرگ شھرھا، جمعيت عظيم بيکاران را که از با

  .کردن شکم فرزندانشان، حاضرھستند دست به ھمه نوع کاری بزنند می توان مشاھده کرد

در بعضی از روزھای ھفته اگر بختی برای اين بيکاران باشد، شايد بتوانند به مدت يک يا  دو روز کاری به صورت 

  . خارج سرسام آور آنھا  نمی باشدموقت  پيدا کنند که البته بھيچوجه جوابگوی م

در تقريبأ اکثر شھرھای ايران، منطقه ھای معروفی وجود دارند که بيکاری، فقر، اعتياد و عقب ماندگی را در آنجا  

بطور مثا ل، زاغه نشين ھای تھران، جنوب شھر . خيلی عيان تر از قسمتھای ديگر شھرھا و به وفور می توان ديد
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 ميليون نفر گذشته است و ١ن حاشيه تھران که طبق آمارھای رسمی تعدادشان فقط درآنجا از مرز تھران و آلونک نشينا

مناطق حصار و زورآباد کرج، جعفر آباد کرمانشاه، مھدی آباد شيراز، زينبيه . دائمأ اين رقم در حال رشد است

وی، مالشيه، حصيرآباد، جنگيه، شيلنگ اصفھان، کپر نشين ھا، لشکر آباد يا نھضت آباد فعلی، کوت عبداله، منطقه عل

در اھواز که تعدادشان به بيست و چندی در اين شھر می رسد، فقيرنشينان خرمشھر، آبادان، ...... آباد، کانتکس و

خارج (دزفول، مسجد سليمان، حميديه، شادگان و مناطق حاشيه نشين شھرھای بزرگ ديگر که قبل از انقالب به عنوان

  . بودندمعروف) از محدوده

اگر به . کل جمعيت کشور% ١٠ ميليون نفر رسيده، يعنی تقريبأ ٧طبق آمار رسمی حاشيه نشينان کل کشور به بيش از 

اين مناطق سری بزنيم، خواھيم ديد چگونه در اين مناطق، به خصوص مناطق محروم شھرھای جنوب ايران که اغلب 

ر در محيطی پراز آلودگی، کثافت و بدون داشتن حداقل امکانات عرب زبان ھستند، با فقر، بيکاری و گرانی سرسام آو

کوچه ھا و خيابانھا بدون کانال و آلونک ھا بدون لوله کشی آب، ساکنان را در معرض انواع . بھداشتی زندگی می کنند

  .بيسوادی وجود دارد% ۵٠در روستا ھا ھنوز . بيماريھای خطرناک پوستی و ريوی قرارداده است

نده ای روشن از يکطرف و فشارھا  و دستگيری ھا تا اعدامھای پی در پی از طرف ديگر، زندگی را برای نداشتن آي

  .روشن است که خشم و مبارزه در جوانان رشد می کند. جوانان آنھا  سخت و طاقت فرسا کرده است

 مدرکی و بدون وجود دليلی ِدر جواب اعتراض ھای بعضی ساکنين اين مناطق ، به ھمين جوانان، بدون داشتن ھيچگونه

ِقاطع، برچسب مفسد فی االرض و جدائی طلب زده، در زندانھای مخوفی مانند زندان کارون اھواز بدون دستيابی به 
دستگيری و اعدام جوانھای عرب خوزستانی در چند سال (ـ .وکيل و حتی رابطه و مالقات با خانواده نگھداری می کنند

  . نمونه ھای بارز اين تضعيقات عليه خيل طبقات پائين دست می باشندـ) اخير و ھمچنين به تازگی

با وعده ھای " تد بير و اميد"اين سياھی ھا و لکه ھای ننگِ نشسته برجبين رژيم  زور و زر، در زمانی است که دولت

ه کام سرمايه داران  باز ھم مانند ھمه سالھای پيش ازآن، ب" تدبير و اميد"اما اين. خود می خواست آنھا را سفيد کند

  .کام آنھا را شيرين تر و کام محرومان را باز ھم  تلخ تر از قبل کرد. بزرگ وابسته به سرمايه ھای جھانی افتاد

درگفتگو با بازاريان و کسبه، در شھرک ھای صنعتی با صنعت کاران، در دانشگاھھا با دانشجويان، در مدارس با 

ان و حتی بخشی از پزشکان، در کارخانه ھای کوچک وبزرگ، کارخانه ھای معلمان، در بيمارستانھا با پرستار

پتروشيمی، نساجی و کارگاھھای توليدی با کارگران، در اتوبوس با رانندگان، در تاکسی ھا با مسافران، و خالصه در 

ه ای بيان می کنند می اکثريت اقشار پائين و متوسط جامعه، به روشنی نا رضايتی  و بی اعتمادی آنان را که بدون واھم

از گفته ھايشان می توان اين  نتيجه راگرفت و برداشت کرد که اکثريتی عظيم در مقابل اقليتی ناچيز قرار . توان ديد

اين اقليت ھمه چيز را در دستان خود قبضه کرده است، اقليتی که ثروت ھای افسانه ای برای خود و اطرافيانشان . دارد

 اکثريت جامعه بدست آورده، تمامی شريانھای اصلی اقتصاد را  به انحصار کشيده، از تمام به قيمت فقر روز افزون

گذاشته اند و " يقه سفيدھا"، "دانه درشت ھا"اين اقليت که مردم نام آنھا را . موقعيتھا به نفع خود استفاده برده و می برد

ۀ حيله ھا و ترفندھا مشغول چاپيدن نيروی کار و جان به قول ھمين مردم کوچه و بازار جانشان را در شيشه کرده، با ھم

  .در خدمت سود رسانی به اين طبقه است......تمام منابع ملی، جنگلھا، آبھا و ميراثھای فرھنگی و. و مالشان است

شار اما آنچه مايۀ تأسف است آگاه نبودن آنان از چگونگی و شيوۀ پيشبرد مبارزه متمرکز عليه آنھاست که بسياری از اق

حواله می دھند و د ل خود را با آن خوش می " خدا"ميانی و پائين و تودۀ  مردم، اين زالو صفتان را از سر ناچاری به 

اگر ھم طاقتشان طاق شد و به بن بست رسيدند مانند . اينھمه ظلم ھا را پس خواھند داد" تاوان"کنند که باالخره روزی 

را در مقابل شھرداری شھر به آتش کشانيد و جان خود را از دست داد، يونس عساکره دستفروش خرمشھری که  خود 

بعضی از کارگران نيز پس از اخراج از . دست به خودکشی زده خود را اينچنين از بدبختی ھای زندگی رھا می کنند
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 سابق رفته، کارخانه و تحمل نکردن فشارزندگی و بيکاری و خجالت در مقابل زن، فرزند و خانواده به ھمان محل کار

  .خود را به بھانه ای به داخل کارخانه رسانده در کمال يأس و نا اميدی حلق آويز کرده و به زندگی پايان می دھند

نيروئی که اگر . غافل از اينکه  نيروی اليزال ھمين کارگران و توده ھای محروم  است که می تواند بنيانشان را برکند

ھمانطور که . اين نيرو  بايد در يکجا جمع شود تا بتواند تاثير گذار باشد. د بودمتشکل به حرکت بيفتد کارساز خواھ

  .مبارزات منسجم مردم، انقالب بھمن را به ثمر نشاند

اقليت غالب براکثريت، در قامت کل سيستم سرمايه داری، نامرئی است و  به چشم ديده نمی شود، فقط سرمايه ھای آنان 

گر ھم دست يک يا چند نفر از آنھا در دزدی ھا و اختالس ھای ميلياردی رو شود چنان ا. است که در حال گردش است

الپوشانی می شود که به مرکز اصلی اين سيستم مافيائی ھيچگونه ضربه ای وارد نشود و اين سيستم  بتواند به کار خود 

  .را تمام می کنند" غائله"گم و گور و پس ازچندی از خاطرۀ مردم بيرون رفته و پرونده در دستگاه قضائی . ادامه  دھد

درانظار عمومی و خيابانھای شھرھا به ندرت آخوندی با پای پياده  ديده می شود، زيرا ھمگی دارای شغل ھائی کليدی 

ھستند که لزومی برای وجودشان در کف شھر نيست، سيستم دولتی در خدمت  آنان است، آنھا را با ماشين ھای ضد 

شھر و غوغای آلودگی ھوا و ترافيک ھای سنگين آن برای مردم عادی يعنی ھمان اقشارميانی . ی کنندگلوله جا به جا م

  .زندگی پر دغدغۀ مردم برايشان اھميتی ندارد. و پائين است

روحانيون يا بھتر بگويم آخوندھا حتی در شھرھای مذھبی مانند قم يا مشھد به علت ترس از مردم علنأ در ميان مردم 

 در صد را تشکيل می دھند، ٩٠زيرا خوشبختانه بسياری از مردم که  قاطعانه می توان گفت بيش از . ی شوندظاھر نم

آنان را دشمنان خود می دانند، آنھا  بخوبی می دانند که مسببان اصلی اين نابرابری ھا و نابسامانی ھا، سرمايه داران 

ايه داران کالن، کارخانه ھا و زمين ھای بزرگ را در دست سرم. کالن، روحانيت و فرماندھان سپاه پاسداران ھستند

  .دشمن را به خوبی می شناسند. دارند و ماليان و سپاه پاسداران نيز محافظان و شريکان اصلی آنان

 تبليغات وسيع دينی و اشاعه خرافات و شست شوی مغزی کودکان و جوانان از طريق راديو، تلويزيون، سينما، 

 درسی از طرفی و نبود آزادی برای فعاليت سياسی و آگاھی دادن به آنھا برای پيشبرد چگونگی راه روزنامه ھا و کتب

مبارزه، کار را برای حاکمان آسان کرده است تا طعمه ھای خودرا راحت ببلعند و از اين طريق بتوانند به زندگی خود 

ر به راه انداخته تا ايجاد ترس در ميان مردم با خرج کردن در بسيجی ھا و مزدورانشان، گروھھای فشا. ادامه دھند

  .  بوجود بياورند

بطور مثال در مراسم چھارشنبه سوری . عليرغم اين ھمه ترفندھای دستگاه حاکمه، مردم از خود مقاومت نشان می دھند

رای جلوگيری ُامسال در شھرمذھبی قم، عليرغم تبليغات وسيع عليه چنين سنتی و عليرغم دخالت ھای نيروی انتظامی ب

جشن و . بودم" حرم"از آن، شاھد برپائی يکی از بزرگترين جشن ھای مردم در خيابانھای اصلی شھر و در نزديکی 

نيروی انتظامی در مقابل خواست مردم . شادی مردم تا پاسی از شب ادامه داشت که منجر به راه بندان وسيع خيابانھا شد

  .ر خوشحال بودندعقب نشينی کرد و مردم از اين جھت بسيا

قشر کوچکی از جامعۀ ايران را تشکيل می دھند، اما سرمايه داران بزرگ صنعتی و سرمايه داران کالن تجاری، 

  .باالترين سودھا را از طريق رانت خواری و داشتن روابط خوب با سردمداران وروحانيون با نفوذ بدست می آورند

با . نظام سرمايه داری حاکم بر ايران را آنھا کنترل می کنند. رشان دارندچپاول تمام منابع زير زمينی را در دستور کا

ِپشتيبانی و شرکت خود سپاه پاسداران، در تمام پروژه ھای مھم و سود آور حضور دارند سرمايه گذاريھای کالن چه . ِ

در ھمه جا دست دارد " بياءقرارگاه خاتم االن"بطور نمونه . در داخل و چه درخارج ازمرزھا در کنترل آنان قرار دارد

  .و  سود آور ترين قراردادھای اقتصادی را بدست می آورد
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و بدون مجوز که اکثرا " مجوز"با )  می رسد۶٠٠٠تعدادشان به بيش از (ھزاران بانک و موسسه مالی و قرض الحسنه

چگونه حرکت اقتصادی سود آور ھي. ساخته و پرداخته دست سپاه پاسداران ھستند کالن ترين نقد ينگی را در دست دارند

نمی توان يافت که سپاه، بنياد مستضعفان، بنياد شھيد و آستان ھای قدس مانند آستان قدس رضوی که ھمگی زير 

  .  سيستمی بسته که ورود به آن کار ھر کس نيست. عمل می کنند، دست نداشته باشند" رھبر"نظرمستقيم 

 از دست سرمايه داران کالن بازاريان و کسبۀ کوچک، اقشار مختلفی تشکيل شده است، مانند که خود ازطبقۀ متوسط، 

و وارد کنندگان بزرگ می نالند ومی گويند که سود اصلی را وارد کنندگان اصلی به خاطر داشتن رابطه ھای آنچنانی با 

 سعی دارد تا در اين ميان از سود بيشتری اين طبقه. باالئی ھا بدست می آورند و فقط  ته مانده ای به آنان می رسد

 و يورو ھای ميليونی بصورت کالن اما به قيمت دولتی و ارزان در خدمت دالرارزھای معتبر مانند . برخوردار شود

سرمايه داران بزرگ قرار می گيرد، اين سرمايه داران بزرگ اجناس وارداتی خود را بدون دادن عوارض گمرکی، 

آزاد کيش، قشم، ماکو، چا بھار، ارس، انزلی و مناطق آزادی را مانند منطقه . رزھا وارد می کنندبصورت  قاچاق از م

را بوجود آورده اند و سرمايه داران بزرگ را برای سرمايه گذاری ) آبادان، خرمشھر و اھواز( ، شامل شھرھایاروند

ائی جز شکاف بيشتر بين طبقات مرفه وفقير را  اما نتيجه "کورسرمايه گذاريھای "در اين مناطق تشويق می کنند، اين

در شھرھای آبادان، خرمشھر و بتازگی  که شھر اھواز را به آنھا اضافه کرده اند، ھم اکنون شاھد جوالن . در برندارد

در خيابانھای اين " اروند"ئی ھستيم، که با پالک ھای امريکااتومبيل ھای لوکس ميلياردی به خصوص مارک ھای 

که معلوم نيست از چه راھی به اين پولھای کالن دست يافته اند، به نمايش ) آقازاده ھا( طرف صاحبانشانشھرھا از

  . گذاشته و خودنمائی ھا را به رخ اقشار پائين جامعه می کشانند

با کشتی ھای عظيم صاحبان ..... ھمه نوع جنس لوکس، مواد غذائی، خشکبار، پوشاک، نوشابه ھای الکلی، سيگار و

  . رمايه، وارد بندرھای آزاد شده  و بطور قاچاق وارد بازار ھای متفاوت کشور می شوندس

نتيجه چنين سياستی، از ھم پاشيدن اقتصاد داخلی، ھرج و مرج و نارضايتی بازاريان و کسبه کوچک است که نتيجتأ  

" کاسبان تحريم ھا"در عوض.  داردورشکستگی و در پی آن بيکاری و اخراج کارگران و توليد کنندگان داخلی را در بر

از اين وضعيت بسيار خوشحال و خوشنود ھستند، اينھا ھمان سرمايه داران بزرگی ھستند که از وضعيت ايران در 

به ھمين جھت نيز با لغو تحريم ھا به بھانه ھا ی مختلف شديدأ . ِموقعيت تحريم، باالترين سود را بدست می آورند

  .کر می کنند، شايد با لغو تحريمھا مجرای رانت خواری بسته  شود و بازارشان کساد شودزيرا ف. مخالفت می کنند

 گفتگو با چند ده نفر از بازاريان، مغازه داران و کسبه کوچک و اظھارات آنھا در مورد وضعيت معيشتی شان، نشان 

آنھا وضع بد اقتصادی را، . دارداز تضادشان با سرمايه داران بزرگ، سپاه پاسداران، روحانيون و دستگاه حاکم  

ھمچنين رژيم . درابتدا از اثرات تحريمھای تحميلی می دانند و قدرتھای بزرگ را مسبب بوجود آوردن چنين تنگناھائی

حاکم را مقصر می دانند که با سياستھای غلط، بدون داشتن پشتوانۀ مردمی آنقدر بر طبل ھسته ای کوبيد، تا کمر اقتصاد 

  .خمانده شد

 کارمندان جزء، معلمان، و بطور کلی زحمتکشان ايران که در تحتانی ترين ھرم قدرت قرار دارند برای امرار معاش  

بسياری از معلمان زن، با حقوقی بسيار ناچيز . بيشتر زنان شاغل روز مزد و پيمانی ھستند. دو تا سه کار جانبی دارند

  . می کنندبه صورت روز مزدی و پيمانی در دو تا مدرسه کار 

بر اثر ھمين  ويرانگری .  برآورد شده استدالر ميليارد ٢٠٠شايع است، زيان ھسته ای که به مردم تحميل شده تاکنون 

آنھا را به چاره انديشی . ھا، نارضايتی ھای مردمی اوج گرفته و ترس از انقالبی ديگر را در دل حکمرانان نھاده است

  .ھانی را در پيش گرفته اند، تا شايد از خيزش مردم جلوگيری کنندانداخته ، راه مماشات با قدرتھای ج
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 اعم از کارگران صنعتی، کارگران ساده، کارگران ساختمانی، کارگران پيمانی و روز مزد با چالشی کارگران ايران،

ا برای ترس از ادامۀ رکود بازار، گرانی و افزايش روزافزون مخارج زندگی، معضل بزرگی ر. عظيم روبرو ھستند

کارگران که با خانواده ھای خود نيمی از جمعيت ايران را تشکيل می دھند بوجود آورده است که دائمأ در حال پنجه نرم 

  .و ھيچکس به داد آنان نمی رسد. کردن با آن ھستند

افت می بدون اغراق می توان گفت کمتر کارگری ي. حتی آنھا که کاری دارند با حقوق ھای عقب مانده روبرو ھستند

  .  سال و حتی بيشتر روبرو  نشده باشد١  ماه تا ۶شود که با عقب ماندگی دستمزد  

  .اعتصاب اخير کارگران پارس جنوبی در عسلويه يکی از آنھا ست و از اين نمونه ھا بسيارند

  .بعضی پروژه ھا را به گروھھای پيمانکاری می دھند که بطريقی با مديران دولتی رابطه ای دارند

عده ای را به صورت پيمانی و يا روز مزد، بدون داشتن ھيچگونه امنيت شغلی، بيمۀ درمانی " آدم فروش"ھا بعنوان آن

و بازنشستگی استخدام می کنند و ھر زمان که به آنھا احتياج نبود بدون دريافت ھيچگونه حق بيکاری و مزايائی اخراج 

  . می کنند

ام پيمانکاران شھرداری ھستند و در قسمتھای خدماتی مانند نظافت خيابانھا و کارگران پيمانی و روزمزدی که در استخد

از يکی از رفتگران که در روز جمعه مشغول .  نظافت و نگھداری پارکھا می باشند را می توان مثال زدمسؤوليا 

کار ما تعطيلی : جارو کردن خيابان بود سؤال کردم مگر امروز جمعه نيست و تعطيل نيست؟ سری تکان داد و گفت

اکنون سه ماه :  بعد ادامه داد. اگر يک روز غيبت داشته باشم دو روزاز حقوقم کم می شود. ھر روز بايد کار کرد. ندارد

  .است که بچه ھايم رنگ گوشت را نديده اند

قکی چمباتمه زيرا آنھا در اطا. ن پارکی که در نگھداری آن مشغول به کارھستند وارد صحبت شدممسؤوال با دو تن از 

به آنھا گفتم اينجا که می خوابيد از قبر ھم . زده بودند و برايم حيرت انگيز بود که چگونه شب را به صبح می رسانند

آنھا ھم به صورت پيمانی کار می . در سرما با يک گرمکن نفتی فتيله ای آن اطاقک را گرم می کردند. کوچکتر است

آنھا در ماه يکبار برای دو روز به محل زندگی خود يکی  . وق نگرفته اندبيان کردند که سه ماه است حق. کردند

  .روستائی نزديک کاشان و ديگری شھری در ھمان اطراف می رفتند

بسياری از آنھا پس از اينکه ساختمانی رو به اتمام . کارگران ساختمانی نيز وضعی بھتر از ديگر کارگران ندارند

  .کار می شوند و بايد دنبال کارفرما بيفتند تا حقوق عقب ماندۀ خود را دريافت کنندگذاشت برای ھفته ھا و ماھھا بي

 بسياری کارگران ساختمانی نيز از کشور ھمسايه ايران، افغانستان برای بردگی آمده اند، آنان از زندگی به دور از خانه 

وانند در ايران بصورت قانونی کارکنند می کارگران افغانی برای اينکه بت. وخانوادۀ خود در بدترين شرايط می نالند

.  ماه اقامت ايران را دريافت کنند۶ وديعه بپردازند تا دالر ٢۵٠٠بايست در کابل نزد سفارت ايران ھر نفر حدودأ 

.  تومان از حقوق خود را به اداره امور خارجيھا بپردازند٧٠٠٠درايران نيز اگر کار پيدا کردند می بايست روزانه 

داوود دو کارگرافغانی بودند که با دلی پر از درد و با صدائی پر از خشم اين جمالت را بيان می کردند و گفتند حميد و 

که فردا عازم افغانستان ھستند زيرا مدت اقامت آنان به پايان رسيده و ابتدا بايد به اداره امور خارجيھا مراجعه کنند تا  

آنان می گفتند که . ن نزد اداره خارجيھا به امانت گذاشته اند را تحويل گيرندپاسپورت خود را که تا زمان خروج از ايرا

  .تا يکسال ديگر اجازه ورود به ايران را ندارند

به صورت غير قانونی کار می کنند که اغلب در کارھای سخت ساختمانی و ) پناھندگان(بسياری از کارگران افغانی

ھمين پناھندگان که بعضی ھاشان نسل .  چند صد ميلياردی مشغول کارھستندبقول خودشان باال بردن برج ھا و ويالھای

دومی و در ايران به دنيا آمده اند اجازه داشتن موتور، دوچرخه و موبايل را ندارند تا چه رسد به اجازۀ کار و ديگر 

 .تسھيالت
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اين زن و مرد . که جا دارد بيان شوداظھارات پيرمرد و پيرزنی با لباسھای روستائی نمونه جالبی است از وضعيت آنان 

روستائی که برای مراجعه به پزشک به شھر آمده بودند و به تازگی از پزشک و داروخانه برگشته بودند بمحض سوار 

  : آن پيرزن با بيان اينکه. شدن در تاکسی  نارضايتی خود رابرزبان آوردند

ل پارو کنند و کسی مثل ما که در روستا به کشاورزی  بر  اين چه مذھبی است و کجا يش اسالمی است که  عده ای پو

 تومان برای فقط يک دارو بايد ٢٠٠٠٠٠ تومان ويزيت دکتر و٣٠٠٠٠٠سر زمينی کوچک مشغول است برای مداوا 

آن مرد روستائی  ھمسرش را که مريضی سختی "  را برکندالمانخداوند ريشه اين ظ: "با صدای بلند گفت. بپردازد

صدای راننده .  پس از آن اينبار نوبت به راننده تاکسی رسيد. کتر برده بود و اکنون عازم روستای خود بودندداشت به د

و دشنام ھا  ھمه روزه بر " نفرين"اين . تاکسی برآمد و بقيۀ فحش ھا و نا سزاھا را او نثار سردمداران و آخوندھا کرد

  . زبان بسياری از مردم جاری است

در : ستان وارد گفتگو شدم از زبان اين مرد که  لباسھای محلی بلوچی به تن داشت  شنيدم که گفتبا مردی اھل بلوچ

تھران برای خواندن نماز به مسجدی رفته بود اما وی را بعلت  سنی بودن بيرون رانده و اجازه نداده بودند در مسجد 

رد و آنان را مسبب تفرقه در ميان اقوام مختلف او نيز از ھمين دست دشنام ھا نثار روحانيون ک. شيعيان نمازبخواند

  .دانست

يکی از اماکن مذھبی و معتبر يکی ازشھرھا است، سوأل کردم، اين پولھائی که در اين " خادم" از ديگر شخصی که

امامزاده از طرف مردم ريخته می شود صرف چه چيزی می شود و به چه کسی می رسد؟ او که با لباس اونيفورم 

مان بر روی صندلی در کنار قبر يکی از آيت هللا ھای شھيد که در آن امامزاده دفن است  نشسته بود، به مخصوص خاد

يکباره از جای خود بلند شد و با يک نگاه پر از تعجب از من پرسيد، فکرمی کنيد چه چيزی و چه کسی؟ با کمی تأمل 

  .گفتم نمی دانم 

و برادر ) مت دست کشيدن به ريشش منظور او رفسنجانی بودو با عال(کوسه: با صراحت و بدون کمی مکث گفت

آنھا ماه به ماه ميلياردھا تومان جمع می کنند : وی گفت. وخانواده اين آيت هللا سقط شده که توليت آنجا را در دست دارند

او به من يک آب نبات . من يکباره به خود آمدم، زيرا در ابتدا با کمی احتياط اين سؤال را مطرح کرده بودم. و می برند

اما ديگران که منظورش دقيقا . داد و گفت من اين آب نبات ھا را حتی از پول خودم تھيه می کنم و به مردم می دھم

  .را سر داد" رھبر"و باز قصۀ دزديھای سران، و با صدائی آھسته تر ....ين نظام بود مسؤول

ز اين شھر و برای پيوستن به برادر بزرگتر خود بدست مامون درحال گذر ا:  به شرح حال اين امامزاده افتاد و گفت

  . که  با او وداع کردم.... خليفۀ عباسی  کشته شده و

سوألی که اکنون  بسياری از مردم به خصوص جوانان از يکديگر می کنند اين است که آيا  با چنين اوضاعی و چنين 

، ادامۀ زندگی برای اين رژيم ميسر است؟ ) آن ترسيم شددر اينجا فقط گوشۀ بسيار ناچيز و کوچکی از(تضادھائی

  .جوابشان بطور قطع منفی است

سرانجام اين نا رضايتی ھاست که مبارزات مردم به خصوص کسانی که در اين سالھای پس از انقالب تحت بدترين 

اعتصابھای پی در پی . پذيراين امری است اجتناب نا. شرايط زندگی کرده اند را شدت می دھد و نتيجه بخش خواھد کرد

کارگران کارخانه ھا، برای بدست آوردن حقوق ھای عقب ماندۀ خود و بھبود شرايط کار، اعتصابات معلمان در تمام 

نمونه ھائی است ....  شھرھای ايران، اعتصاب کارگران عسلويه، اعتصاب کارگران کارخانه ھای پتروشيمی، نساجی و

  .بی عدالتی ھا نشان می دھدکه مقاومت مردم را در مقابل 
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 فقر و بی چيزی و استثمار بی حد و حصر در شھرھای مختلف، از شمال تا جنوب، از مشرق تا مغرب طبقات 

عليرغم سرکوبھا، زندان و شکنجه، باز ھم . زحمتکش را خشمگين کرده و به مبارزه عليه رژيم سوق داده است

  .کارگران از پای نايستاده اند

  . می، اعتصابات و تحصن ھا به خاطر احقاق حقوقشان در سر تا سر ايران در حا ل  تکوين استاعتراضات مرد

  

 ]جوزا[ وخرداد ماه]ثور[ حزب کارايران ارديبھشت  نشريه الکترونيک١٠٧ و١٠۶ ۀ شمارنقل از توفان الکترونيک
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