اشاراتی به گوشه هائی از عملکردها و سیاست های ارتجاعی دولت،
در  6سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد!
احمد نوٌن
صحبت از پژمردن ٌک برگ نٌست
وای جنگل را بٌابان میکنند
دست خونآلود را در پٌش چشم خلق پنهان میکنند
هٌچ حٌوانی به حٌوانی نمیدارد روا
آنچه اٌن نامردمان ،با جان انسان میکنند.
در ابتدا ضروری است ٌادآوری کنم که آنچه در ذٌل بنام سٌاست ها و عملکردهای دولت احمدی نژاد مورد اشاره قرار مٌگٌرد ،فقط
مربوط به خود او نٌست .بوٌژه زمانی که بخاطر آورٌم ،خود سٌدعلی خامنه ای بعنوان رهبر نظام و در راَس دستگاه والٌت ،محمود
احمدی نژاد را رئٌس جمهور مطلوب خود اعالم کرد و برای انتصاب او به اٌن مقام ،بر فراز همۀ تقلبات مرسوم در "انتخابات" ها
درجمهوری اسالمی اٌران و بر فراز همه ارگان های نظام ،مستقٌما ً در انتخابات خرداد  8811مداخله کرد.
به بٌان دٌگر ،همۀ مسئوالن ارگان ها و شخصٌت های نظام والٌت فقٌه ،اعم از مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسالمی ،دستگاه
قضائی ،سپاه پاسداران ،بسٌج ،پلٌس و  ...همه و همه در رابطه با عملکردها و سٌاست های ارتجاعی نه تنها دولت احمدی نژاد،
بلکه کمابٌش همۀ دولت های  83سال اخٌر در اٌران مسئول بوده و هستند.
اما ،از آنجا که بهر رو امروز محمود احمدی نژاد بر جاٌگاه رٌاست جمهوری – قوه مجرٌه  -نظام تکٌه زده است ،لذا ،اٌن مقاله
عمدتا ً خطاب بخود او است.
محمود احمدی نژاد ،رئٌس جمهور رژٌم اسالمی در اٌران ،مرتبا ً از پٌشرفت و ترقی اٌران که با اجرای سٌاست های دولت او بدست
آمده است صحبت مٌکند .برای نشان دادن واقعٌت های موجود در رابطه با سٌاست ها و عملکرد های دولت او ،توجه شما را به
نمونه های ذٌل جلب مٌکنم :
** در اٌن مقاله به عنوان " مشت نمونه خروار "  ،به سیاست های دولت احمدی نژاد ,در رابطه با :

وضعٌت شکر ،وضعٌت برنج ،وضعٌت چای ،شرکت های پٌمانکار ،بیکاری و شرایط اشتغال ،نابسامانی های
اجتماعی و اقتصادی کشور ،معضل حاشیه نشینی ،طرح " هدفمند کردن رایانه ها" ،نقدینگی کشور ،وضعٌت درآمدهای
نفت ایران ،



زمٌنه های سرکوب و خفقان  ،سیاست های رژیم در زندان های

ایران  ،اشاره مٌشود :

در رابطه با وضعٌت شکر در اٌران :
 واردات شکر ،با تعرفه پاٌٌن  ،وضعٌت را بر ضد کشاورزان و کارگران اٌن صنعت ،تٌره و تار کرده است: در نتٌجه ورود بی روٌه شکر از خارج ،کارخانه های قندسازی ،چغندر قند را از کشاورزان به قٌمت مناسب و منصفانهنمٌخرند  .کشاورزان چغندری را که از سال قبل کاشته اند ،روی دستشان می ماند.



در رابطه با وضعٌت برنج در اٌران :
  32نوع برنج در اٌران بفروش مٌرسد  .تعداد خٌلی زٌادی از آنها ،تولٌدات کشورهای دٌگر و وارداتی به اٌران است.  %12برنج خواربار فروشی ها ،برنج هندی و تاٌلندی است. قٌمت پائٌن برنج های هندی و تاٌلندی  ،برنج تولٌد شده در اٌران را ،از بازار بٌرون مٌکند. -شالی کاری که ،برنج اش به قٌمت فروخته نمی شود دست از برنج کاری بر می دارد .

در نتٌجه سٌاست های جاری کشور ،در رابطه با تولٌدات دٌگر نٌز آنجا هم که چٌزی تولٌد مٌشود ،سود کالن به جٌب نهادهای دولتی
و سرماٌه داران مٌرود .بعنوان نمونه :

 محمد ساالريٌ ،کی از کشاورزان جنوب کرمان مٌگوٌد :االن در بهترٌن حالت ممکن ،محصول پیاز از سوی سازمانتعاون روستاٌی با قٌمت هر کیلو  09تومان خرٌداری می شود .اٌن درحالی است که؛ همٌن محصول در بازار کرمان در
حال حاضر ؛ هر کیلو  099تومان فروخته می شود.



در رابطه با وضعٌت چای در اٌران :
 با وجود کاهش تولٌد برگ سبز چای در اٌران ،ده ها هزار تن چای در انبارهای شمال در حال پوسٌدن است .ورود بیروٌه چای ،ضربات مرگباری به صنعت چای اٌران وارد کرده است.
 بنا بر گزارش خبرگزاری مهر ،تولٌد چای در سالهای اخٌر از  81هزار تن به  32هزار تن کاهش ٌافته است .بعلت ورودبی روٌه چای به اٌران  09هزار تن ،تولید چای خشک در ایران کاهش یافته است.
 در سال  8831از تولٌد برگ سبزچای داخلی ،نزدٌک به  %83خرٌداری مٌشد .درحالٌکه اٌن رقم در سال  8812حدود % 8/3است.

توجه کنید  :هر سال به بورژازی ممتاز [ که عناصر وابسته به سپاه ،دستگاه والٌت و دولت انتظارٌون و ..هستند ] اجازه مٌدهند که
؛ ساالنه حدود  02مٌلٌارد دالر کاالها به اٌران وارد بکنند .با تعرفه پائین و با استفاده از دالرهائی که بقیمت پائین ،به اٌن وارد
کنندگان مٌفروشند.
توجه کنید  :اٌن سٌاست ها در بخش وسٌعی از تولٌد و تجارت اٌران اعمال مٌشود .اٌن سٌاست ها باعث شده است که %02
بنگاههای تولٌدی اٌران ورشکست بشوند .بقٌه هم با ظرفٌت  %82و  %02کار مٌکنند.
اخبار سراشٌب ورشکستگی ها اشاره مٌشود  :خبرگزاری مهر اطالع داده که " ،سودانی" ،
 در اٌنجا تنها به ٌکی از آخرٌنِ
نماٌنده مردم اهواز در مجلس رژٌم ،از تعطٌلی قرٌب الوقوع کارخانه لوله سازی خوزستان که ٌکی از قدٌمی ترٌن کارخانه
خوزستان است خبر داده.
 مدٌران کارخانه ،دٌگر ،حقوق کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان را نمی پردازند. "سودانی" که عضو کمٌسٌون انرژی مجلس رژٌم نٌز هست ،گفته است :در سفر یک سال پیش هیئت وزیران به خرمشهر،رسیدگی به وضعیت این کارخانه از مصوبات اصلی آن سفر بود .اٌن هم از نتاٌج سفرهای استانی احمدی نژاد!



در رابطه با وضعٌت شرکت های

پیمانکار در اٌران :

 دولت احمدی نژاد معادل  81مٌلٌارد دالر –  81هزار مٌلٌارد تومان -به شرکت های پٌمانکار بدهکار است .اٌن شرکت ها،با شرکت های خارجی رقابت مٌکنند .حتی در قاموس نظام سرماٌه داری هم ،ضربه زدن به اقتصاد شرکت های داخلی،
منجر به از بٌن بردن امکان رقابت کاالهای داخلی با تولٌدات خارجی منجر مٌشود.



در زمٌنه شرایط اشتغال و

بیکاریهم جمهوری اسالمی اٌران ،کارنامه سٌاهی دارد:

 -بٌکاری در بٌن جوانان از مرز  %82گذشته است.

 -در اثر سٌاست های رژٌم ج.ا.ا  ،نرخ

بیکاری هر سال باالتر مٌرود.

 حداقل دستمز ماهانه در اٌران  882222تومان اعالم شده است .در حالی که خط فقر از ٌک مٌلٌون تومان هم گذشته است.  %38کارگران ،حقوقشان از حداقل مزد (  ، )882222خٌلی کمتر است .بسٌاری از کسانی که کار مٌکنند ،ناچارند با حقوق هایماهانه  822 -322هزار تومان بسازند .رقابت بضرر کارگران و زحمتکشان ،وحشتناک است.
 -وضعٌت استخدام کارگران هم اسف انگٌز است .بطور مثال ؛

 %13نٌروی کاردر مازندران ،با قرارداد موقت کار مٌکنند و

 %32کارگران فاقد بٌمه اجتماعی هستند.

 -توجه به ادعا های دولت و برمال شدن واقعٌات ،مچ دولت دروغگو را باز مٌنماٌد

:

 دولت احمدی نژاد وعده داده بود که در سال  8832دو مٌلٌون و  022هزار فرصت شغلی اٌجاد خواهد کرد .البته از اول نٌزروشن بود که اٌن وعده پوچ و تو خالی است.
توجه کنید  :حتی بنا بر محاسبات خود وزٌر تعاون دولت احمدی نژاد ،اٌجاد هر فرصت شغلی ،مستلزم  32مٌلٌون تومان سرماٌه
گذاری است.
 لذا برای اٌجاد  3مٌلٌون و  022هزار فرصت شغلی ،الزم بود که در بودجه سال  8832حداقل 02 ،هزار مٌلٌارد تومان برایاٌن امر در نظر گرفته شود .در هٌچ کجای بودجه سال  8832دولت ،تعهدات مربوط به اجرای اٌن طرح دٌده نمٌشود.
 در مقابل هر  %8رشد اقتصادی ،شراٌط اٌجاد  822هزار فرصت شغلی بوجود مٌآٌد .لذا برای اٌجاد  3مٌلٌون و  022هزارفرصت شغلی ،مٌباٌست رُشد اقتصادی اٌران در سال جاری حداقل  %1باشد.
 توجه کنید :رُشد اقتصادی اٌران  ،در  8سال گذشته ،صفر بوده است .بنابر شواهد و قرائن و بعالوه نظر کارشناسان،رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز صفر خواهد بود.

 در زمینه های نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی کشور.
 تعداد معتادان اٌران 1 ،مٌلٌون نفر تخمٌن زده مٌشود. اخٌرا مهدی رهبری ،که خبر آن الٌن ،از وی به عنوان ٌک تولٌد کننده مطرح پوشاک نام برده است ،مدعی شده که فروشمواد مخدر آسان تر از فروش پوشاک است.
 آمار دختران جوان که خودکشی مٌکنند ،هر ساله فاجعه آمٌز است. بنابر نظر مرکز پژوه مجلس  %82 ،کودکان اٌرانی با سوٌ تغذٌه روبر هستند. حدود  %02دختران و زنان اٌران دچار کم خونی هستند.که بنابر نظر کارشناسان ،از سوٌ تغذٌه است.  %82کودکان اٌران ،زٌر وزن اٌده آل هستند.  %81کودکان اٌران ،زٌر َح ِد  ،قد طبٌعی هستند. در اثر سٌاست های رژٌم جمهوری اسالمی اٌران  ،ساالنه بٌش از  8.3مٌلٌون نفر بر اثر پرداخت هزٌنههاى درمان ،براىهمٌشه به زٌر خط فقر مًروند.
 خود احمدی نژاد در سخنرانی  81ماه مه گفت  :حدود  % 82مصرف نان ما ،كاهش پٌدا كرد ( .".خجالت نمٌکشد که باحذف سوبسٌده ها  ،مردم از شدت فقر ،مجبور شده اند از نان شان بگذرند .احمدی نژاد اٌن کم شدن مصرف نان مردم را
از افتخارات دولتش مٌداند.)!.

 اما ،محمود احمدی نژاد همانند گوبلز ( وزٌر تبلٌغات آدولف هٌتلر) درغگوی بزرگی است .احمدی نژاد با همه فقر ،بٌکاری و نابسامانی که گرٌبان مردم  ،بخصوص جوانان کشور را گرفته است ،در سخنرانی  88ماه مه (  38اردٌبهشت )
گفت  :تنها کشور در کره زمین هستیم که هیچ خانوادهای در آن گرسنه نیست.
 محمدعلى زنگانه معاون اجتماعى سازمان بهزٌستى ،اخٌرآ در مصاحبه ای اعالم کرده است " :بٌشتر از %12کودکان کار ،داراى سرپرست هستند ( ".معنای اٌن حرف اٌنست که اٌن خانواده ها گرسنه هستند و از سر ناچاری ،جگر گوشه شان
را به خٌابان ها – در شراٌط نا امنی – برای بدست آوردن لقمه نانی مٌفرستند.)!.
 خبرگزاري موج مٌنوٌسد که بانک مرکزي گزارش داده است  :میانگین قٌمت انواع مٌوه در هفتۀ منتهً به  38اردٌبهشتامسال ،نسبت به تارٌخ مشابه سال گذشته ،با رشد % 38.1روبرو شده است .از جمله :
نرخ سٌب قرمز ،سٌب زرد ،پرتقال درجه ٌک ،پرتقال درجه دو ،لٌمو شٌرٌن ،گوجه سبز ،طالبً ،از  %18تا  %888اضافه شده
است.



توجه به

معضل حاشیه

نشینی ،نشان مٌدهد که سٌاست های خانمان برانداز دولت های جمهوری اسالمی

اٌران؛ در دروران  1ساله رٌاست جمهوری محمود احمدی نژاد ،تشدٌد نٌز شده است:
 تعداد قابل ت وجهی از کارگران و زحمتکشان کشور ما ،به علت تهٌدستی ناچارند که در بٌغوله های اطراف شهرهای اٌرانزندگی کنند .حاشٌه نشٌنی از بٌماری های ذاتی نظام سرماٌه داری  ،بوٌژه در کشورهای "جهان سوم" است .به عنوان "
مشت نمونه خروار"  ،به گزارش ذٌل توجه نمائٌد :
 به گزارش خبرنگار مهر  ،مشهد دومٌن کالن شهر مهاجر پذٌر اٌران است ،در سه دهه اخٌر تعداد حاشٌه نشٌنان اٌن شهراز  83هزار نفر به مرز  132هزار نفر رسٌده است.
 رضا حسٌنی فر ،کارشناس اجتماعی مٌگوٌد  " :اٌن حاشٌه نشٌنان هر روز  099هزار بساط را در حاشٌه خٌابان های پرتردد و اصلی شهر ساماندهی می کنند.".
 در حقٌقت ،بخش قابل توجهی از نٌروی کار جامعه ،بعلت فقر و بی پولی ،به حاشٌه خٌابان ها و حاشٌه شهرها پرتاب شدهاند!!.
 مسکن اٌن حاشٌه نشٌنان هم ،دخمه ٌا آلونکی است در فضاهای تنگ و نا اٌمن ،که خانواده هاٌی با جمعٌت پنج تا هشت نفردر آنها زندگی می کنند.
 اٌن وضعٌت اسفبار در تارٌخ  8322ساله شهر مشهد ،کم نظٌر است. وضعٌت کارگران و زحمتکشان شهرهای بزرگ اٌران،کمابٌش شبٌه وضعٌت حاشٌه نشٌنان شهر مشهد است. آمارهای رسمی مٌگوٌد  1مٌلٌون حاشٌه نشٌن در کل کشور وجود دارد .اٌن ٌک بمب انسانی است ،که بالقوه حٌات ج.ا.ارا تهدٌدٌد مٌکند .توجه به تعمٌق گفتمان دمکراتٌک و سازماندهی اٌن بخش از محرومان کشورمان و پٌوند مبارزات آنان با
مبارزات جنبش جوانان ،دانشجوٌان ،زنان ،کارگران و ملٌت های تحت ستم اٌران ،مٌتواند در توان بخشی جنبش
ترقٌخواهانه کشورمان اثرات مثبت و انکار ناپذٌری بجای گذارد.
دهقان خانه خراب و بٌکار هستند.
 فراموش نکنٌد که اٌن حاشٌه نشٌن ها ،عموما ً کارگر وِ
با همه اٌن آمار ،احمدينژاد شرم ندارد که همچنان دروغ های گوبلزی بگوٌد و در سخنرانی  81ماه مه ادعا کند که  " :ما شاهد
تحرك در تولٌد و صنعتمان هستٌم .".و تکرار بکند که " ما بحرانً نداشتٌم " .در حالی که  %02بنگاههای تولٌدی اٌران
ورشکست شده اند و بقٌه نٌز با ظرفٌت  %82تا  %02کار مٌکنند.

-

اٌن دروغ های گوبلزی در حالی گفته مٌشوند که ؛ کارگران و زحمتکشان کشور ،امنٌت شغلی ندارند .به تشکل های
مستقل کارگری  ،اجازه فعالٌت نمٌدهند.

 رهبران جمهوری اسالمی اٌران درغگو هستند .بٌاد بٌآورٌم که خمٌنی،در  83سال قبل به مردم گفت « :آب و برق رامجانی می کنٌم ،اتوبوس را مجانی می کنٌم ،و من امر کرده ام که به مستضعفٌن بدهند و خواهند داد  .به نغمه های باطل
گوش نکنٌد»...
ازآن زمان تا کنون نه فقط چٌزی مجانی نشد،بلکه االن  ،با حذف ٌارانه ها ،قٌمت ها چند برابر شده است .اگر کسی امکان پرداخت
قٌمت سرسام آور حامل های انرژی را ندارد ،آب و برق و گاز اش را قطع مٌکنند.



توجه به

طرح هدفمند کردن یارانه ها

نٌز ،پرده از بخشی دٌگر از سٌاست ها و عملکردهای

ارتجاعی دولت احمدی نژاد برمبدارد:
 دررابطه با طرح حذف سوبسٌدها که از سٌاست های جمهوری اسالمی اٌران است :عضو کمٌسٌون اقتصادی مجلس"محمدرضا خباز" مٌگوٌد  " :به علت اجرای قانون " هدفمند کردن ٌارانهها" ،تورم به  %32رسٌده است.".
 توجه کنید  :اٌن نظر خوش بٌنانه ٌک نماٌنده مجلس رژٌم است .در حالٌکه بنابر ارزٌابی اقتصاد دانان مستقل  ،همٌناالن ،قٌمت ها عمالً از  % 32تا چندٌن برابر بوٌژه در رابطه با حامل های انرژی  ،باال رفته است.
 بعالوه  3معاون وزارت بازرگانی اعالم کرده اند که دولت سٌاست تثبٌت قٌمت های کاالها را کنار می گذارد .بعبارتدٌگر ،دولت بدٌنگونه اعالم می کند که از اٌن پس دست اصناف را برای تنظٌم آزادانۀ قٌمت ها باز می گذارد ( .تا االن که
دولت باصطالح دست اصناف را برای تنظٌم آزادانۀ قٌمت ها باز نگذاشته بود ،وضع چنٌن اسف بار بود .بعد از اٌن چگونه
خواهد بود؟ ).
 قرار بود  %82از  32مٌلٌارد دالر بودجه اجرای قانون حذف ٌارانه ها برای ٌکسال اول ،به واحدهای اقتصادی وکشاورزی پرداخت شود ،تا آنان از باال بردن قٌمت اجناس خودداری نماٌند.
توجه کنید  :سٌاست جدٌد دولت که دست بازار را در تنظٌم قٌمت ها باز مٌگذارد ،به اٌن معنا است که  %82مربوطه ( معادل 83
مٌلٌارد دالر ) به تولٌدکنندگان پرداخت نشده است و همچنان در کنترل باند احمدی نژاد است.
 مرکز آمار اٌران نرخ بٌکاری را پٌش از اجرای قانون حذف ٌارانه ها  %83.1اعالم کرده است .اٌن در حالی است کهاقتصاددانان در حال حاضر ،نرخ بٌکاری در اٌران را بٌش از  %32مٌدانند.
 اٌن همه به اٌن معنا است که طرح " هدفمند کردن ٌارانه ها " ٌک طرح شکست خورده است .مطابق معمول در دولت هایسرماٌه داری بوٌژه در نظام ضد بشری جمهوری اسالمی اٌران ،اٌن کارگران و زحمتکشان جامعه هستند که تمامی
خسارات حاصل از شکست های سٌاست ها و عملکردهای چپاولگرانه حاکمان را مٌباٌست بر دوش بکشند.
 قرار بود که  %32از بودجه  32مٌلٌارد دالری مربوط به اجرای " طرح هدفمند ٌارانه ها" در سال اول نٌز به حوداثغٌرمترقبه در ضمن اجرای طرح ،اختصاص ٌابد (.معادل  1مٌلٌارد دالر ) .در حال حاضر کنترل ( چپاول و ٌا امکان
چپاول ) اٌن  1مٌلٌارد دالر نٌز در اختٌار باند احمدی نژاد است.
 تماٌل به چپاول اموال عمومی توسط صاحب منصبان رژٌم ،باضافه بی برنامه گی های دولت و فساد فراگٌری که سرتا پایرژٌم را پوشانده است ،وضعٌت اسفباری را بوجود آورده است .لذا ،اکنون دولت در نظر دارد ٌارانه های بٌش از 81
مٌلٌون نفر از افراد جامعه را ،به بهانه های گوناگون حذف نماٌد .اٌن اولٌن قدم عملی دولت در شانه خالی کردن از پرداخت
همٌن ٌارانه ها خواهد بود.



توجه به موضوع نقدینگی

کشور نٌز در رابطه با سٌاست ها و عملکردها دولت ،عبرت انگٌز است:

 در سال  8813نرخ نقدٌنگی کشور  70,000مٌلٌارد تومان بود. بر مبنای محاسبات خود دولت اٌران ،بر مبنای پشتوانه موجود پول ،مقدار نقدٌنگی در گردش 0 ،برابر پشتوانه موجودبودٌ ( .عنی دولت های قبلی 3 ،برابر پشتوانه پول ،اسکناس چاپ کرده بودند.).
 لذا قرار شده بود که نرخ نقدٌنگی کشور تا سال  8813شمسی ،به  80222مٌلٌارد تومان برسدٌ .عنی بنابر محاسبات خوددولت؛ مقدار پول در گردش معادل پشتوانه اسکناس باشد.
 االن ،حجم نقدٌنگی کشور ،بٌش از  250,000مٌلٌارد تومان است. محمد رضا خباز – عضو کمٌسٌون اقتصادی مجلس شورای اسالمی -مٌگوٌد که نرخ نقدٌنگی کشور ،به نسبت سال 4831 %822 ،اضافه شده است.
 در واقعٌت امر ،امروز  ،نقدٌنگی کشور 1 ،برابر مقدار پول در گردش است .شاٌد اٌن ٌکی از دالئلی است که دولتبرنامه کم کردن  8صفر از پول جاری را ،مطرح کرده است.
-

کوتاه سخن  :بیش از  %38پولی که در گردش است ،بدون پشتوانه

در اٌنجا بد نٌست به درآمدهای



است.

نفت هم توجه بکنٌم :

-

ُکل درآمدهای نفت از آغاز استخراج تا پاٌان سال  ،8831معادل  832مٌلٌارد دالر مٌشد.

-

از اول انقالب تا سال  ، ، 8811درآمد نفت اٌران  322مٌلٌارد دالر بوده است.

-

از سال  8811تا سال  0 ( 8813سال اول دوران محمود احمدی نژاد ) درآمد نفت ایران  159میلیارد

دالر

بوده است.

 بخصوص ،در دوران احمدی نژاد ،بخش قابل توجهی از درآمد نفت بنام " قٌمت دالر واردات" ،به جٌب تجار و وابستگانوابسته به دولت و دستگاه والٌت و سپاه پاسداران رٌخته شده است .بنابراٌن ؛ منابع نفتی به جای تبدٌل شدن به زیربنای
اقتصاد و پاٌه توسعه ،تبدیل به واردات کاال شده است .امری که کٌسۀ تجار و وابستگان به دستگاه والٌت ،دولت انتظارٌون
و بوٌژه سپاه پاسداران را بٌش از پٌش ،پُر نمود.
 اٌن سٌاست بغاٌت ارتجاعی ،به جای اٌجاد اشتغال در داخل ،در خارج کشور اشتغال اٌجاد کرده است .بنگاههای تولٌدیداخلی را به ورشکستگی کشانٌده  ،و بخش مهمی از درآمد نفت اٌران را بجٌب امپرٌالٌست ها -از شرق و غرب – سرازٌر
کرده است.
توجه کنید  :واردات ساالنه کشور که قبل از رٌاست جمهوری احمدی نژاد  33مٌلٌارد دالر بود ،در دوران احمدی نژاد «
دوران درآمدهای افسانه ای نفت» ؛ به  08مٌلٌارد دالر رسٌده است.
ِ
 برخی از صاحبان زر و زور  ،تولٌدات خارجی را بکشور واردت مٌکنند و بواسطۀ برخی از صنعتگران ،چند قطعه بهآن اضافه می کنند و به بازار عرضه مٌکنند .آنوقت بنگاهای تولٌدی اٌران به ورشکستگی کشٌده مٌشوند.

 در چنٌن وضعٌتی ،احمدی نژاد بدروغ اعالم مٌکند که در سال ٌ 8813ک مٌلٌون و  122هزار امکان شغلی بوجود آوردهاست ،.احمدی نژاد مبانی علم اقتصاد را هم به مسخره گرفته است.
برای اٌجاد هر  822هزار شغل ،باٌد حداقل  %8رشد اقتصادی داشت .بنابراٌن باٌد برای اٌجاد یک میلیون و 699

-

هزار امکان شغلی در سال گذشته ،باٌد اٌران در سال گذشته ،حداقل  8درصد ر ُ
شد اقتصادی داشته باشد .در حالی که اٌن رُشد صفر
بوده است!!
 -تازه اٌن در موقعٌتی است که تا همٌن اواخر " ،حماٌت تمام ارکان نظام" شامل حال دولت احمدی نژاد بوده است !.

در زمینه های سرکوب



و خفقان  ،آمار جناٌات رژٌم باال رفته است :

 اٌران بزرگترٌن زندان خبرنگاران و وبالگ نوٌسان در جهان اعالم شده است. خفقانی که به نوٌسندگان اٌران وارد مٌشود ،در تارٌخ اٌران کم نظٌر است. آپارتاٌد جنسی در مورد زنان اٌران با شدت اجرا مٌشود. همچنان بازداشت ،زندان و اعدام مخالفان رژٌم با شدتی بٌش از پٌش ادامه دارد. آزادی های سٌاسی و اجتماعی زنان ،جوانان ،دانشجوٌان ،کارگران ،ملٌت های ساکن اٌران و کوتاه سخن اکثرٌت قرٌب بهاتفاق شهروندان  ،همچنان مورد سرکوب های خشن قرار مٌگٌرد.
 جمهوری اسالمی اٌران در جهان ،در رده های باالی لٌست کشورهائی قرار دارد که حکم اعدام را در رابطه با شهروندانشبمورد اجرا در مٌآورد.
 هم و غم رژٌم ،سرکوب و گسترش خفقان و غارت نٌروی کار و ثروت های کشور است. در رابطه با سیاست های رژیم در زندان های ایران  ،موارد ذٌل نٌز گزارش شده است: تجاوز جنسی و لواط در زندان های اٌران ،بٌداد مٌکنند. مواد مخدر به وفور توسط افراد وابسته به مسئوالن زندان ،در زندان ها بفروش مٌرسد. آمار مبتالٌان به " ایدز " و "هیپاتیت " در زندان های اٌران ،فاجعه آمٌز و رو به افزاٌش است. هنوز خاطره جناٌات زندان کهرٌزک از ٌاد مردم نرفته است .در گرد و خاک جنگ قدرت مابٌن؛ باندهای مافٌائی دولت،دستگاه والٌت ،شورای نگهبان ،سپاه پاسدارن و بسٌج ،قوه قضائٌه ،مجلس شورای اسالمی  ،در زندان زنان در" قرچک
ورامین" مٌخواستند تدارک زندانی نظٌر " ابو غرٌب " امرٌکائی ها در عراق را تدارک ببٌنند.
 بنظر مٌرسد که در نتٌجه فشار افکار عمومی ،رژٌم مجبور شده است که عقب نشٌنی بنماٌد .گفته شده است که صدهازندانی سٌاسی ،به زندان زنان در "قرچک ورامین" منتقل نخواهند شد.
 اما ،نباٌد فراموش کنٌم که شراٌط ضد انسانی زندان زنان در" قرچک ورامین" ،همچنان وجود دارد :-

همٌن االن ،حدود صدها زن زندانی دٌگر ،به زندان قرچک ورامٌن منتقل شده اند:

 در زندان قرچک  122زن ،در یک سالن ،بدون تخت ،بدون امکانات ابتدایی زندگی و بهداشتی روز و شب شان را سرمیکنند.
 نگهبانان هرگاه دلشان بخواهد ،غذا در اختٌار زندانٌان قرار میدهند. فقط  3سروٌس بهداشتی ،برای  122زن زندانی وجود دارد. تمام کارهای زنان زندانی ،مثل لباس شستن ،ظرف شستن و حمام کردن را هم باٌد در همٌن سروٌسها انجام بدهند. زندان زنان در " قرچک ورامٌن "  ،زندانی در قد و قامت بازداشتگاههای نازٌست ها در جنگ دوم جهانی است .زندانی درقد و قامت بازداشتگاههای پٌنوشه جالد در شٌلی.

 وضعٌت زندانٌان سٌاسی در سراسر اٌران ،کم و بٌش ،شبٌه زندان قرچک ورامٌن است :شکنجه ،ضرب و جرح ،توهٌن وخطر تجاوز و...
 سعید پور حیدر  ،که روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی ایران است ،در رابطه با انواع شکنجه ها ،در زندان های رژٌممٌنوٌسد :
 زندانی را  ،در هوای سرد  ،در بشکه آب سرد می اندازند. زندانی سٌاسی را مجبور مٌکنند ،ساعت ها ،برهنه در هوای سرد زمستان ،باٌستد. زندانی سٌاسی را در سلولی که ارتفاعش ؛ ٌک متر و بیست سانت است  ،می آندازند .و روزها  ،در همٌن وضع ،نگهشمٌدارند.
 سر زندانی سٌاسی را ،در کاسه توالت فرو مٌکنند و سٌفون را مٌکشند ،که زندانی سٌاسی ،دچار خفقان بشود .در بازجوئیها ،تمام لباس های زندانی را در مٌآورند و زندانی را ،آزار و تحقٌر جنسی مٌدهند.
توجه کنید :اٌن ها گوشه هائی از روش هائی است که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران و زندان های اٌران ،برای درهم
شکستن جوانان ،زنان ،و سالمندان مورد استفاده قرار مٌگٌرد.
 -رژٌم جرئت نمٌکند ،به ناظران بی طرف حقوق بشر در جهان ،اجازه بدهد که از زندان های اٌران  ،بازدٌد بکنند.



آنچه تا اٌنجا مطالعه نمودٌد ،گوشه هائی از عملکردها و سٌاست های ارتجاعی دولت احمدی نژاد و بطور کلی نظام
جمهوری اسالمی اٌران است.
اگر قرار بود که به همۀ عملکردها و سٌاست های ضد مردمی دولت احمدی نژاد ( بٌش از آن به همۀ عملکردها و سٌاست
های ضد مردمی جمهوری اسالمی اٌران در  83سال گذشته ؛ از جمله کشتار ملٌت های ساکن اٌران ،کشتارهای دهۀ
 – 8812بوٌژه قتل عام زندانٌان سٌاسی بدستور مستقٌم روح هللا خمٌنی در تابستان  -8811قتل های زنجٌره ای و ) ...
اشاره شود ،از حوصله اٌن مقاله خارج مٌشد.
برای افشاء کلٌه عملکردها و سٌاست های ارتجاعی جمهوری اسالمی اٌران در  83سال حاکمٌت اٌن نظام ،نٌاز به نگارش
کتاب های متعددی است .در اٌن زمٌنه کارهای بسٌاری انجام شده است .امٌد که با جمع آوری همۀ اطالعات و آمار
مربوطه ،امکان محاکمه رژٌم اسالمی اٌران و سران و شخصٌت های موثر آن در ٌک دادگاه عادالنه بٌن المللی و مستقل،
به اتهام جناٌت بر علٌه بشرٌت فراهم آٌد .مطمئنا ً اٌن مهم ،پس از سرنگونی جمهوری اسالمی اٌران توسط مردم آزادٌخواه
و برابری طلب اٌران ،تحقق خواهد ٌافت .به امٌد آن روز.

احمد نوٌن
 82ژوئن  3288جمعه  32خرداد 8832

