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  بھرام رحمانی 

٠۶.٠٨.١٠  

  !يکی از آرزوھای من تحريم بنزين است؟: نژاد احمدی 
  

 جوالی ٢۵ برابر با ١٣٨٩رداد  م٣نژاد پيش از ظھر روز يک شنبه    به گزارش ايسنا، محمود احمدیءبنا     

گويند که بنزين را  می «: ، در پنجمين جشنواره ملی کارآفرينان در رابطه با تحريم احتمالی بنزين، گفت٢٠١٠

. کنيم  ميليون ليتر جايگزين می ١٧ظرف دو روز . اين از آرزوھای من است که بنزين تحريم شود. کنيم تحريم می 

خواھند تحريم کنند ببينند ظرف  ھر چيزی را که می . ايم و کليدش آماده و در دست ماست  کارھا را انجام داده  ھمه

  ! ؟».گذارند چند ماه کارآفرينان ما بھترينش را جای آن می 

و دروغگو اين است که اوال چرا آرزو می کنيد بنزين را تحرم کنند؟ نفع   س جمھور تيرخالص زنئيال از اين رؤس

 اگر کليد ھمه چيز دست شماست چرا اين ھمه بی کاری يران در کجاست؟ از سوی ديگر، دوم ااين اقدام برای مردم

 کشور عضو ٢٧و گرانی و تورم در ايران غوغا می کند؟ چرا منتظريد شورای امنيت سازمان ملل و آمريکا و 

ه منطقی است؟ آن ھم در اين چ! را جايگزين آن کنيد؟» بھترينش«اتحاديه اروپا بنزين را تحريم کند تا شما سپس 

شرايطی که اگر بنزين گران شود ھمه چيز چندين برابر گران خواھد شد؛ از اياب و ذھاب تا توليدات و ھمه 

ھم اکنون قبل از اين که بنزين تحريم شود گرانی و تورم . نيازھای روزمره و ضروری مردم گران تر خواھد شد

مين أترين تعطيل شده و کارگران آن ھا بدون بيمه بی کاری و کم کمرکشن است و کارخانه ھا يک پس از ديگری ت

 داشته ئیبنابراين، تنھا يک بيمار روانی می تواند چنين ادعا. اقتصادی به ميان ميليون ھا بی کار پرتاب می شوند

  ! باشد

رياست جمھوری مناسبت نيمه شعبان با حضور خانواده کارکنان نھاد  محمود احمدی نژاد، اخيرا در جشنی که به

داد  وعده» اگر امام زمان را ببينيد از ايشان چه درخواستی خواھيد کرد؟«طرح اين پرسش که  برگزار شده بود، با

او، » .گردد  می ءای اھدا ھديه  ی جمھورال بدھند از طرف نھاد رياستؤنفر كه بھترين پاسخ را به اين س ٣١٣به «

  . کنندگان جايزه ای خواھد داد گانه به ھمه شرکتھم چنين گفت که خود او نيز به صورت جدا

را ) عج(امام زمان  ال اين است كه اگرؤس«: که طرح کرده بود، اضافه کرداحمدی نژاد در تشريح اين پرسشی 

الی ؤخواھيد و چه س می ارتباط برقرار كنيد چه چيزی  ای با ايشان ببينيد و يا مقابل شما قرار گيرد و يا به ھر وسيله 

  » .كنيد رح می مط
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در افکار خرافی و معطوف به روايات و احاديث شيعيان آمده است که تعداد ياران امام دوازدھم که پس از ظھور به 

  .  نفر خواھد بود٣١٣او می پيوندند 

هللا ناصر مکارم شيرازی، از  سخنان جديد احمدی نژاد درباره امام زمان، چند روز پس از آن بيان شد که آيت

سفانه در حال أمت«: ، گفته بود»در خصوص مھدويت گسترش خرافات« تقليد نزديک به حکومت با انتقاد از مراجع

کنند که مدعيان دروغين مھدويت و   ھای فراوانی می  سوء استفاده  ھای منحرف از مھدويت حاضر برخی گروه

 ه نفع منافع نامشروع شخصی خود بھره ھستند که از مھدويت بئی کنند از جمله گروه ھا می کسانی که ادعای رؤيت

  » .ھا شد  ھای آن  گيرند و بايد مانع گسترش و فعاليت می 

به کشور امام زمان تبديل  ماموريت داريم کشور را«:  در کرمان ادعا کرده بود٨۶در ارديبشھت  احمدی نژاد،

  » .کنيم

ھنگامی که او، شھردار تھران .  را می خوانداحمدی نژاد در ابتدای تمام سخن رانی ھای خود دعای فرج امام زمان

س سازمان فرھنگی ـ ھنری شھرداری تھران بود با ھماھنگی احمدی ئير  که در آن زمانئیبود، اسفنديار رحيم مشا

 به ئیمشا منابع خبری از رحيم. کرده بود» مسير عبور امام زمان ھنگام ظھور«و انتشار نقشه  نژاد اقدام به تھيه

ھندوستان و شرکت در جلسات آموزش  امام زمان با احمدی نژاد نام می برند و حضور طوالنی او درعنوان رابط 

  . ارزيابی می کنند ارتباط با امور ماوراء الطبيعه را در اين راستا

به رياست احمدی  ت دولتأصندلی يا بشقاب خالی در جلسات ھيھم چنين شايعات گسترده ای درباره قرار دادن يک 

امام زمان اين صندلی . د شدئيأھفتم ھم ت جود دارد که حتا يک بار توسط يکی از نمايندگان اصولگرای مجلسنژاد و

  ! ت دولت است؟أدر جلسات ھي

 و ءجمع خانواده شھدا يکی از جنجالی ترين سخنان احمدی نژاد درباره امام زمان، مربوط به اظھارات وی در

  . ذشته بيان شد آذر سال گ١٣ايثارگران اصفھان است که 

خواھد جلوی ظھور امام زمان  او، در آن ديدار مدعی شده بود اسنادی در اختيار دارد که بر مبنای آن ھا آمريکا می

  . را بگيرد

  :احمدی نژاد، در توضيح اين اسناد گفته بود

ا يک استدالل برای نفت و ثروت اين کشور ھستند، اما در زير ھمه اين ھ درست است که اين مستکبران، به دنبال «

آورديم که آن  ما اسناد آن را به دست. کنند  نمی ءالبته آن را در خبرھا افشا.  کنند اساس آن عمل می خود دارند و بر

آن ھا . ھمه ظالمان عالم را خواھد خشکاند ھا معتقدند يکی از خاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظھور کرده و ريشه

ساز اين حادثه بوده و  دانند ملت ايران زمينه  حضرت را بگيرند و می  اند که جلوی ظھور ده  ھا را کشي ھمه اين نقشه

  » .خواھد بود ياران اين حکومت

وی در آن سخن رانی با .  در مشھد گفته بود مديريت کشور و دولت او با امام زمان است٨٧او، در ارديبھشت 

در آن جا يک لحظه به «: دانشگاه کلمبيا گفته بود ن سخن رانی دراشاره به انتقادات صورت گرفته عليه او در جريا

عزيز، من مطمئن ھستم که اين صحنه را به نفع اسالم جمع و جور می کنی و  ای: گفتم. ياد امام عصر افتادم

  » .می دانم جمع خواھی کرد. کرد مديريت خواھی

رقبای خود پيشی بگيرد و گرايش عقب مانده جامعه را رافات، سعی دارد از خو ترويج در واقع احمدی نژاد با تبليغ 

و شھروندی » مسلمانی«شايد اين رقابت خاصيتی برای او و ھم فکرانش داشته باشد اما شکم ھيچ . با خود ھمراه کند

  . را سير نمی کند
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می نامد و از سوی ديگر، احمدی نژاد، ھمواره تصميمات تحريمی جوامع بين المللی عليه ايران را کاغذ پاره 

  . واقعيت ھا را از جامعه مخفی نگه می دارد

جزئيات تحريم ھای تازه اتحاديه اروپا که ده ھا شرکت و شخصيت حقيقی حکومت اسالمی ايران را در بر می گيرد 

، يک ) ٨٩ ]اسد[ مرداد۵ (جوالی ٢٧اين فھرست روز سه شنبه . در نشريه رسمی اتحاديه اروپا منتشر شده است

ز تصويب تحريم ھای جديد عليه ايران در نشست وزرای خارجه کشورھای عضو اتحاديه اروپا در شھر روز پس ا

  . بروکسل، منتشر شد

مھدی پرپنچی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به بروکسل می گويد که نام شصت و شش شرکت و شخص 

ران ارتباط دارند در اين فھرست ديده می حقيقی که گفته می شود به نحوی با برنامه ھای ھسته ای يا موشکی اي

  . شود

وابسته به سازمان (علی ديواندری، مديرعامل بانک ملت و محمدرضا موثق نيا، مدير گروه صنايع ثامن االئمه 

  .  حقيقی ھستند که نام آن ھا در اين فھرست آمده استئیاز جمله شخصيت ھا) صنايع ھوا فضای وزارت دفاع ايران

، شرکت ئیسسات وابسته به آن از جمله بانک آريان، شرکت آسا، بانک کارگشاؤشعب و من و کليه بانک ملی ايرا

سرمايه گذاری بانک ملی ايران، چاپخانه بانک ملی، شرکت توسعه سرمايه گذاری سيمان، شرکت سيمان شمال، 

ی تازه اتحاديه اروپا قرار سساتی ھستند که مشمول تحريم ھاؤدران و نساجی مازندران از جمله مشرکت سيمان مازن

  . گرفته اند

  . که در بحرين مستقر است و دو سوم آن به ايران تعلق دارد نيز مشمول اين تحريم ھا شده است» فيوچر«بانک 

 گذاشته شده است شديدترين تحريم ءگفته می شود اين تحريم ھا، که بخش عمده آن يک روز پس از تصويب به اجرا

فقط بخشی از تحريم ھا که به قانون  .اروپا تا کنون عليه يک کشور خارجی اعمال کرده است است که اتحاديه ئیھا

  .  خواھد شدءگذاری احتياج داشته است، از ماه سپتامبر اجرا

 ايران، شرکت فناوری سانتريفيوژ ايران، شرکت بيمه ئیدر فھرست منتشر شده ھم چنين نام شرکت صنايع ھوا

  . و شرکت پرتو صنعت ديده می شودايران، ماشين سازی اراک 

  . ھم چنين اسامی شش شخص و پنج شرکت مربوط به سپاه پاسداران ايران در اين فھرست منتشر شده است

نام بيست و چھار شرکت فعال در زمينه کشتی رانی ايران نيز در اين فھرست ديده می شود که اکثر آن ھا در ايران 

لمان ابريتانيا، امارات متحده عربی و  نظير چين، مالت، سنگاپور، ئیر کشورھامستقر ھستند، اما بعضی از آن ھا د

  . نيز فعاليت می کنند

 عليه ]ثور[ است که شورای امنيت سازمان ملل متحد اواخر ارديبھشت ماهئیاين تحريم ھا، شديدتر از تحريم ھا

  . ايران تصويب کرده بود

روپا به بی بی سی فارسی گفته است که ھدف اتحاديه اروپا از وضع رابرت کوپر، از ديپلمات ھای ارشد اتحاديه ا

اين تحريم ھا پيدا کردن يک راه حل صلح آميز و ديپلماتيک برای برنامه ھای ھسته ای ايران و مذاکره با اين کشور 

  . است

فرصتی واقعی برای «: تاو با اشاره به اين که دولت کنونی اياالت متحده آمريکا نگاه مثبتی در قبال ايران دارد گف

  » .ر به وجود آمده استييتغ

له ای نگران کننده بوده است با ايران أی ايران که مسئله ھسته أغربی نتوانسته اند درباره مساو از اين که کشورھای 

  . سف کردأد ابراز تمذاکره کنن
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رات متوقف شد و ما بايد کاری می ما دو سال بود که در پی تشديد تحريم ھا نرفته بوديم اما مذاک«:  افزود کوپر

ا دوست داريم با ايران درباره م. بنابراين ما به دنبال راھی رفتيم که از نظر ما مسالمت آميزترين راه بود. کرديم

  » .له ای که به ھمه خاورميانه مربوط می شود وارد مذاکره جدی شويمأمس

ه نام شان در فھرست تحريم ھای اتحاديه اروپا آمده است به او با اشاره به اين که تحقيق درباره شرکت ھا و اسامی ک

کار آسانی نبوده که مقامات بيست و ھفت کشور را برای انجام کاری به «:  کشور انجام شده است، گفت٢٧وسيله 

  » .مطمئن باشيد که شواھد ما قوی بوده است. اجماع برسانيم

 رامين مھمانپرست، سخن گوی وزارت امور خارجه چند ساعت پس از تصويب اين تحريم ھا در روز دوشنبه

له فقط به پيچيده تر شدن أکيد کرد که اين مسأحاديه اروپا را بی اثر خواند و تحکومت اسالمی ايران، اين اقدام ات

از سوی ديگر، حکومت اسالمی، ايران در نامه ای به مدير آژانس بين المللی انرژی . شرايط کمک خواھد کرد

  . دگی اش را برای مذاکره درباره تبادل سوخت اعالم کردھسته ای آما

دولت کانادا نيز به طور جداگانه تحريم ھای تازه ای را عليه ايران تصويب کرد که بيش تر به صنعت نفت ايران و 

  . پااليش نفت خام و گاز طبيعی مايع مربوط می شود

ملت  ملی،« اروپا، دولت انگليس اموال سه بانک اعضای اتحاديه ھم چنين يک روز پس از صدور قطعنامه تحريمی

  .  ميليون دالر را در اين کشور بلوکه کرد۵٠٠ ميليارد و ٢حکومت اسالمی معادل » و پرشين

شرکت کشتيرانی متعلق به حکومت  عالوه بر اين، دولت انگليس در راستای عمل به تحريم ھای جديد، اموال دو

   .اسالمی را توقيف کرد

اتحاديه اروپا و سازمان ملل،  يز می گويد در وضع کردن تحريم ھای تازه عليه ايران به آمريکا، کانادا،استراليا ن

 گفت اين تحريم ھا که ٢٠١٠ جوالی ٢٩استفان اسميت، وزير امور خارجه استراليا، روز پنج شنبه  .خواھد پيوست

طرف  سسه و افرادؤ م١١٠د بيش از ترغيب ايران به متوقف کردن برنامه اتمی خود صورت می گير با ھدف

 تحريم ھا شامل ممنوعيت معامله ھمه سالح ھا و اقالمی است که می تواند .معامله با آن کشور را در بر می گيرد

   .تسليحات اتمی، شيميايی و بيولوژيک، مورد استفاده قرار گيرد برای توليد

توصيف » المللی با آن روبروست امنيتی که جامعه بينيکی از جدی ترين چالش ھای «اسميت برنامه اتمی ايران را 

   .کرد

اين حواله ھا نيز مشمول .  از اين پس تنھا اجازه دارند برای اشخاص حقيقی حواله ھای پولی کنندئیبانک ھای اروپا

 ھزار يوروئی بايد با اجازه دولت ھای ٣۵ ھزار دالری و يا ۴۵محدوديت ھای تازه شد و از اين پس، حواله ھای 

  . عضو اتحاديه اروپا صادر شود

اتحاديه اروپا، ھم چنين ليست سياھی تھيه کرده که به موجب آن شماری از سياستمداران حکومت اسالمی حق  

  . ورود به اروپا را ندارند

يه اروپا، در مصوبه خود خواستار قبول قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل از سوی حکومت اسالمی و اتحاد

سيسات اتمی أتھم چنين موافقت با ورود متخصصان و ناظران آژانس بين المللی اتمی به ايران برای کنترل کامل 

  . ايران شده است

يشان با حکومت اسالمی، نشان می دھد که محاصره ھمه اين اقدامات تحريمی دولت ھای غربی و رقابت ھا

اقتصادی ايران تا اين جا نيز تاثيرات مخربی بر زيست و زندگی مردم اين کشور گذاشته و گرانی و تورم و بی 

فاجعه انسانی که سران حکومت اسالمی به آن اھميتی .  در مقابل مردم قد علم می کندئیروز چون ھيواله کاری روب
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امر و . له شان ھم نيست که چقدر از مردم ايران در اثر گرسنگی و بی کاری در رنج و عذاب ھستندأمسنمی دھند و 

مشغله اصلی سران و مقامات حکومت اسالمی اين است که چگونه حکومت جانی و پست و مقام خود را در 

  . حاکميت حفظ کنند

له دشواری تبديل شده أماندن اکنون به مسر برای زنده مين تغذيه در ايران، اين بديھی ترين نياز بشأامروز حتا امر ت

است به طوری که حتا بسياری از کودکان به دليل عدم تغذيه نامناسب دچار آسيب ھای جدی روحی و جسمی می 

  . شوند

جام جم . اکثريت مردم ايران، به لحاظ توان اقتصادی در بھترين حالت می توانند ماھی دو سه بار گوشت بخرند

والن ؤھای مس وزھای اخير با وجود تالش قيمت گوشت قرمز در ر«: ، نوشت١٣٨٩ مرداد ۵ن، يک شنبه آنالي

 طوری كه قيمت ھر كيلو ران  وزارت بازرگانی برای تنظيم بازار اين محصول ھنوز كاھش محسوسی نيافته به

 گرانی به معنی اين است که اين» . ھزار تومان رسيده است١٩گوسفندی در برخی مناطق استان تھران به بيش از 

  . بسياری از خانواده ھای کارگری و فقير، حتا خريد يک کيلو گوشت در ماه را نيز آرزوی بزرگی بدانند

امروز بيش از ھر زمان ديگری، بی کاران به ويژه نيروی جوان برای پيدا کردن کار با چشم انداز تيره و تاری 

 نفر از آن ھا يا جويای شغل ھستند يا دنبال ٨٠ نفر مراجعه کننده ١٠٠ ھر  به گزارش ايلنا، ازءبنا. روبرو ھستند

  . شغل برای ديگران

  :ايلنا، در اين باره نوشته است

 کار و ی کھگيلويه و بويراحمد با رد نرخ بی کاری اعالم شده از سوی اداره کلئمديرکل سازمان فنی و حرفه  «

  .  خورم که آمار بی کاری بيش تر از اين ھاستکيد کرد قسم میأامور اجتماعی اين استان ت

در نشستی با خبرنگاران رسانه ھا به مناسبت ھفته مھارت در محل اداره » اياز آقايی«به گزارش ايلنا از ياسوج، 

نرخ بی کاری اعالم شده از سوی اداره کل کار و امور : ی کھگيلويه و بويراحمد در ياسوج گفتئفنی و حرفه کل 

 درصد است که معتقدم آمار بی کاری کنونی خيلی بيش تر ١۵ درصد يعنی ٨/١۴ن استان عددی معادل اجتماعی اي

وی با بيان اين که تنھا مديرکلی در کھگيلويه و بويراحمد ھستم که درب اتاقم ھمه روزه به . از اين آمار می باشد

 نفر از آن ھا يا جويای شغل ٨٠ده به من  نفر مراجعه کنن١٠٠از ھر : روی مراجعه کنندگان باز است، اظھار داشت

  . ھستند يا دنبال شغل برای ديگران

معتقدم روستائيان و عشاير بی کار در آمار بی کاری اعالم شده ديده نشده اند و يا اداره : ول حکومتی افزودؤاين مس

  . کار کھگيلويه و بويراحمد دنبال آمار بی کاری آنان نرفته است

ال که براساس مصوبه شورای ؤيه و بويراحمد در پاسخ به اين سی کھگيلوئان فنی و حرفه آقايی، مديرکل سازم

 فرصت شغلی در کھگيلويه و بويراحمد طی سال جاری فراھم شود آيا اين ۵٠٠ ھزار و ١٢اشتغال کشور قرار بود 

  :فرصت ھا فراھم می شود يا خير؟ ھم اظھار داشت

ی استان ھيچ سھمی در اين ئ می داريم که سازمان فنی و حرفه  و اعالم بعيد می دانم اين فرصت ھا ايجاد شود

 ھزار و ١٢ی کھگيلويه و بويراحمد ھيچ تعھدی در قبال فراھم ساختن ئسازمان فنی و حرفه : وی گفت. اردارتباط ند

  .  فرصت شغلی مصوب شده در شورای اشتغال کشور ندارد۵٠٠

يس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی با اين ئر» باسپوردکتر ع«ال که ؤسآقايی، در پاسخ به اين 

: يس مجلس عنوان نموده ھم خاطرنشان کردئی کتبی داليل مخالفت خود را به رطرح مخالف بوده و در نامه ا

  . نه تنھا با اين طرح مخالف است بلکه با دولت نيز مخالف می باشد» دکتر عباسپور«
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 ماه طول می کشد که در ١٨آموزش کارگر ماھر : ی کھگيلويه و بويراحمد ادامه دادئفه مديرکل سازمان فنی و حر

 تاکنون آموزش کارگر ماھر در استان نداشته ايم ھرچند در ٨۵از سال : وی گفت. استان اين آموزش ھا را نداريم

 صنوف عنوان و اظھار وی دليل اين امر را اعالم نظر نکردن. ی می شودئخی استان ھای کشور اين امر اجرابر

آموزش کارگران ماھر زمانی صورت می گيرد که صنوف و يا خود افراد عالقمند به گذراندن دوره : داشت

  .  ماھه باشند١٨آموزشی 

شرايط سختی که در کھگيلويه و بويراحمد، حاکم است شامل بسياری از مناطق ديگر کشور، به ويژه استان ھای 

  . نيز می شود... تان، خوزستان، کردستان ومحرومی چون سيستان و بلوچس

منطق و کارکرد سرمايه داری اين است ھنگامی که سيستم سرمايه داری دچار بحران اقتصادی می شود سرمايه 

ر قوانين به نفع خود، بار بحران اقتصادی خود را بر ييداران با حمايت و پشتيبانی دولت ھايشان سعی می کنند با تغ

گذارند در حالی که در دوران رونق اقتصادی، ھيچ قانونی به تصويب نمی رسد که از اين رونق دوش مزدبگيران ب

 چون ايران که کارگران فاقد ئیاز سوی ديگر، به ويژه در کشورھا. اقتصادی کارگران نيز سھم بيش تری ببرند

ارگران نيز با تھديد و زندان تشکل سراسری طبقاتی خود ھستد و تالش ھای فعالين کارگری برای تشکل يابی توده ک

و شکنجه روبرو می شود کارگران ھيچ امکان و ابزاری ندارند که به دولت فشار بياورند تا قوانين را به نفع آن ھا 

بنابراين، سود مطلقا . اساسا قدرت کارگران در تشکل و مبارزه متحد و آگاھانه در سطح سراسری است. ر دھدييتغ

اما اگر بحران به وجود آيد دولت حامی سرمايه، !  مطلق از آن کارگر و خانواده اشاز آن سرمايه است و فقر

بالفاصله موظف می شود از بخش ھای مختلف جامعه چون بيمه بی کاری، خدمات اجتماعی و غيره بکاھد تا 

  . مين کندأردھای کارگری و ماليات دھندگان تبحران ھای اقتصادی سرمايه داری را با تعرض به دستاو

 ٢٧مريکا و متحدانش و ھم چنين ا شورای امنتيت سازمان ملل، دولت با تشديد تحريم ھای اقتصادی اخير توسط

از اين رو، ھمه دم و دستگاه دولتی . کشور عضو اتحاديه اروپا، بحران اقتصادی ايران در حال اوج گيری است

. مين کنندأفره خالی و بی رنگ مزدبگيران تبسيج شده اند تا کم و کسری اقتصادی خود را با دست درازی به س

  . سرمايه داران نيز در حال احتکار اجناس مختلف مورد نياز مردم ھستند تا قيمت ھا را چندين برابر باال ببرند

در چنين شرايطی، قطع و يا محدود کردن سوبسيدھای دولتی، اخراج گسترده کارگران، گرانی و تورم روزافزون، 

صادی و آسيب ھای اجتماعی ناشی از فقر و عموما عدم توجه به زيست و زندگی مردم و خدمات فقر و فالکت اقت

  . اجتماعی به سياست ھای روزمره دولت تبديل شده است

در » بھسازی قراردادھای موقت و شرکت ھای پيمانکاری نيروی انسانی« طرح ١٣٨٩ تير ماه ٢٩روز سه شنبه 

 بررسی مجدد اين طرح که برای سومين بار در چند سال گذشته در دستور بدين ترتيب،. مجلس بررسی و رد شد

  . کار مجلس قرار گرفته و دوبار مسکوت گذاشته شده بود، از دستور کار مجلس خارج شد

ی مخالف دادند عبارت از اين بود أ نمايندگان سرمايه داران به آن رمضمون اين طرح که نمايندگان مجلس، يعنی

 سال ھستند، از فرم موقت به فرم دائمی تبديل شود و ١٠ار کارگرانی که دارای سابقه کاری بيش از قرارداد ک«: که

  » .به اين اعتبار از امتيازات قرارداد دائم کار برخوردار شوند

تا  ١۵ نرخ بی کاری در کشور به باالترين سطح خود رسيده است به گونه ای که ھم اکنون اين نرخ برای جوانان

  يس سازمان بسيج مستضعفين از افزايش ھفت برابرى بودجه پايگاهئ درصد گزارش شده است؛ ر٢۵ حدود  ساله٢۴

. يابد امسال اعتبارات پايگاه ھا دو تا ھفت برابر افزايش می :  ھاى مقاومت بسيج در كشور خبر داد و گفت ھاى رده

 ھاى  ھان، ردهشب در ديدار با فرماندرضا نقدى چھارشنبه  به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، سردار محمد
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ھا با ھمكارى نمايندگان   ھاى صالحين استان، با بيان اين كه اعتبارات احداث پايگاه  والن حلقهؤمقاومت بسيج و مس

   ھا با توجه به برنامه ه اعتبارات ساخت پايگا: بينى شده است، اظھار کرد مجلس شوراى اسالمى در قانون پيش 

  . گيرد ھا قرار می  جام گرفته در اختيار مراكز استان ھاى ان ريزی 

امسال يك حركت :  ھزار پايگاه مقاومت بسيج در سال جارى خبر داد و ادعا کرد٧نقدی در اين ديدار از احداث 

نظير  ھاى گذشته بی   ھاى مقاومت بسيج در سطح كشور ايجاد شده كه در طول سال  ناشدنى در افزايش پايگاه وصف 

  . است

گفتنی است پايگاه ھای بسيج و اعضای آن، يکی از مراکز اصلی سرکوب اعتراضات مردمی در حوادث پس از 

مسلح کردن بسيجيان برای سرکوب مردم، يکی از مسائل مورد مناقشه حتا در ميان خود . انتخابات به شمار می آيد

را به نيروھای سرکوبگر خود و تھيه سالح بنابراين، حکومت اسالمی بخش عمده ثروت ھای کشور . حکومتيان بود

  . و ديگر ابزارھای سرکوب مردم و ھم چنين دست يابی به سالح ھای کشتار جمعی اتمی اختصاص داده است

از سوی ديگر، دزدی و غارت اموال عمومی مردم و سوء استفاده از پست و مقام در ھمه رده ھای حکومت اسالمی 

برای مثال، رحيمی، مشاور ارشد . کوچک حکومتيان ھمواره پرده پوشی می شوددزدی ھای بزرگ و . جريان دارد

احمدی نژاد، متھم به دزدی کالن است که توسط نمايندگان طرفدار دولت در مجلس مطرح شده است اما گقته می 

  . شود بنا به توصيه خامنه ای رھبر حکومت اسالمی، اين ماجرا فعال راکد گذاشته شده است

ه بی کاری و فقر و گرسنگی در جامعه ايران روزافزون است و طبيعتا در چنين جامعه ای دزدی و در حالی ک

ده فقر است براساس قوانين وحشيانه ئيخشونت و استرس و عصبانيت و ھم چنين آسيب ھا و بحران ھای اجتماعی زا

 خود و خانواده شان به دزدی حکومت اسالمی، دست کسانی که احتماال از سر ناچاری و فقر برای سير کردن شکم

در تازه . اقدام وحشيانه ای که در ھيچ جای دنيا وجود ندارد. روی آوده اند به ھولناک ترين شکلی قطع می شود

 حکومت در ھمدان در اقدامی وحشيانه دست پنج ئی دستگاه قضا١٣٨٩ تير ماه ٣١ترين نمونه، يعنی روز پنج شنبه 

  . جوان زندانی را قطع نمود

 سال است در زندان مرکزی ھمدان به اتھام سرقت به ٢۵م قطع دست اين پنج جوان که ميانگين سنی آنان حدود حک

  .  در آمدءمرحله اجرا

بدين ترتيب، از ھر نظر به سياست ھای حکومت اسالمی و قوانين آن بنگريم امکان ندارد که بندی و موادی را در 

 مختلف که برای ئیبر اين اساس، حکومت اسالمی از باندھای مافيا.  کنيمجھت منافع مردم و انسانيت و عدالت پيدا

، دزدی و غارت اموال عمومی ...کسب سود بيش تر و حفظ حکومت به تھديد و ترور، قاچاق مواد مخدر، سالح و 

ودکان و مردم، تھديد دايمی شھروندان به عناوين مختلف، سرکوب سيستماتيک زنان، بی توجھی به زندگی و آينده ک

جوانان، تبليغ و اشاعه خرافات مذھبی، سوء استفاده از پست و مقام، تجاوز به زندانيان و کشتن آن ھا در زير تجاوز 

 و آدم کشی، ئیو شکنجه، اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی، اعدام کودکان و بزھکاران، سنگسار و حتا آدم ربا

در واقع جنايات اين . و کار دايمی شان است، تشکيل شده استقاچاق انسان، سازمان دھی فحشاء و غيره کسب 

کار و مخوف با قدرت متحد و متشکل کارگران، زنان، دانش رد مگر آن که کليت اين حکومت تبھحکومت پايانی ندا

  . جويان، روشنفکران مترقی و مردم محروم و آزاده از حاکميت کنار کشيده شود

  ٢٠١٠  سی ام ژوئيه-  ١٣٨٩ ھشتم مرداد  

 


