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 شورش نان و انق�ب
 

. قيمت نان در دھم آذرماه، بار ديگر افزايش يافت
اين افزايش بھای نان که از سوی سخنگوی کابينه 

 درصد اع3م شد، در سراسر ايران ٣٠ظاھراً 
 .افزايشی فراتر از اين نرخ يافت

در تھران، استانداری اع3م نمود که در توافق با 
 درصد خواھد ٣۴اتحاديه نانوايان، اين افزايش 

خبرگزاری دولتی فارس گزارش کرد که .  بود
ھای اع3می سازمان صنعت، معدن و  نرخ

دھد که قيمت نان  تجارت استان تھران نشان می
بر طبق گزارش .  يافته است  درصد افزايش۴٠

 ۶٠ تا ۵۴ايلنا، افزايش بھای نان در ساوه، به 
 درصدی ۶٠در اردبيل نيز افزايش .  درصد رسيد
چنين  ھای رژيم ھم خبرگزاری.  گزارش شد

گزارش کردند که در شيراز، قيمت نان سنگک و 
 .يافته است بربری تا صد درصد افزايش

 تا به ٩٠اگر افزايش بھای نان را در فاصله سال 
امروز در نظرگيريم، در اين فاصله بھای نان تا 

 نان ٩٠در سال .  يافته است  درصد افزايش١٢٠
 تومان، تافتون ٣٠٠ تومان، بربری ۴٠٠سنگک 

اکنون در .   تومان بود١٠٠ تومان و لواش ٢٠٠
 ٧٠٠ تومان، بربری ٨٠٠تھران نان سنگک 

 تومان ٢٢۵ تومان و لواش ۴٢۵تومان، تافتون 
 .شده است اع3م

 درصدی بھای نان ۴٠طور متوسط  با افزايش به
در سراسر ايران، بايد گفت که آستانه تحمل 

ھای کارگر و زحمتکش به پايان رسيده و اين  توده
تواند  افزايش شديد و ناگھانی بھای نان می

ھای نان و  ور شدن شورش ای برای شعله مقدمه
 .گرسنگی باشد

ھا و انق3بات در جھان  تجارب بسياری از جنبش
ھای  زمينه نشان داده است که يکی از پيش

ھای ناشی از کمبود يا گرانی  ھا، شورش انق3ب
 .غ3ت و نان بوده است

ھای برجسته آن،  در قرن نوزدھم، يکی از نمونه
در قرن بيستم، .   فرانسه بود١٨۴٨انق3ب 
 در ١٩١٧ترين نمونه آن انق3ب ژوئيه  شاخص

ھای نان  روسيه بود که با شورش زنان از صف
ترين  ويک نيز نزديک در قرن بيست.  آغاز گرديد

 .ھای تونس و مصر است ھای آن، انق3ب نمونه
ويژه نان بود  در تونس، افزايش بھای کا_ھا، به

که محرک شورش تھيدستان و گرسنگان گرديد و 
. ای بر آغاز انق3ب در تونس بود اين خود مقدمه

دليل نبود که از ھمان آغاز، شعار نان به يکی  بی
ترين شعارھای انق3ب تبديل گرديد و مردم  از مھم

 به مجلس ٩۴دو روز بعد از ارائه بودجه سال  
تدبير و "دولت !!  نظير بی"  فتوحات"که با بيان 

ی اقتصادی توسط روحانی  در عرصه"  اميد
ی  ھمراه بود، نوبخت معاون وی در جلسه

چه که  غيرعلنی مجلس شرکت کرد تا براساس آن
در سايت مجلس اس3می انتشار يافت، توضيحاتی 

" نحوه تھيه و تدوين _يحه بودجه"در ارتباط با 
توضيحاتی که ھرگز .  به مجلس ارائه کند

. جزئياتی از آن به بيرون از مجلس درز نکرد
براستی چه توضيحاتی را بايد از چشمان مردم 

ای از سخنان  پنھان نگاه داشت، اگر حتا ذره
روحانی حقيقت داشت و دولت با مشک3ت 

 !ی اقتصادی روبرو نبود؟ عديده
 

توان به بحران  تنھا با نگاھی به ارقام بودجه می
طوری که سعيد لي3ز .  مالی دولت پی بُرد

کاسه ليس دولت روحانی از "  اقتصاددان"
ی بعدی  ناچاری دولت در اجرای مرحله

در سال پيشارو سخن "  ھا ھدفمندسازی يارانه"
 ھزار ميليارد ھم ٣٠اگر بودجه  : "رانده و گفت

کسری داشته باشد، رقم وحشتناکی نخواھد 
 "!!بود

اما معضل بودجه تنھا در کسری و بحران مالی 
ھای  افزايش قدرت مالی دستگاه.  دولت نيست

سرکوب، تقسيم منابع بودجه به ضرر کارگران و 
داران از ديگر وجوه  زحمتکشان و به نفع سرمايه

 . ھستند٩۴پُر رنگ بودجه سال 

 مبارزه برای افزايش دستمزد و 
  خودرو  جايگاه کارگران ايران

 ت�ش جمھوری اس�می برای 
 مھار بيشتر فضای سياسی ايران

 
 جمھوری اس�می غوطه ور در 

 گنداب دزدی و فساد 

 ی شکنجه با روش  شباھت روش گذشته
 "بھينه بازجويی"

 
ھای  گزارش کميته اط3عاتی سنای آمريکا درباره فعاليت)  ٩٣ آذر ١٨ (٢٠١۴ دسامبر ٩شنبه  روز سه

اين .   منتشر شد٢٠٠۶ تا ٢٠٠١ھای  در فاصله سال)  سيا(سازمان جاسوسی آمريکا "  ضد تروريستی"
 صفحه آن منتشر ۵٢۵ صفحه است که تنھا ۶٧٠٠ی سنا، بالغ بر   ساله کميته۵گزارش، حاصل تحقيقات 

 .گرديده است
ھای مخفی داشته  ھا، سيا در سراسر جھان زندان در اين تحقيق روشن شده است که در فاصله اين سال
 –ھای تروريستی را خود يا به مدد مقامات پليسی  است و مأموران اين سازمان، افراد مظنون به فعاليت

کرده  می"  ھای بھينه بازجويی روش"ھا با  ربوده و پس از انتقال به اين زندان امنيتی کشورھای مختلف می
 .است

ھا وسيله مؤثری برای کسب  آمده است، اين روش"  ھای بھينه بازجويی روش"در گزارش درباره 
ھا، خشونت  ھا، وضعيت زندان اند، سيا به مقامات و سياستمداران درباره کارآيی اين شيوه اط3عات نبوده

برخی .  اند ھا شکنجه شده ھا و سال ھای بازجويی دروغ گفته است، افراد بيگناھی بازداشت شده و ماه شيوه
 .اند نيز مجبور به اعترافات غيرواقعی عليه خود شده

 سال و آن ھم محدود به يک جنبه از ۵سيا طی "  عمليات"ی ناچيزی از  در اين گزارش که گوشه

٧درصفحه   

  ۶درصفحه 
٨ 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٨٣شماره    ٩٣نيمه  دوم  آذر  –سال سی و ششم 

  تورمی در بودجه -تر شدن بحران رکود  ھای عميق نشانه
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١از صفحه   

 شورش نان و انق�ب
. گرفتند در تظاھرات يک قرص نان در دست می

در مصر دوران سادات افزايش بھای نان در 
 به شورشی انجاميد که با کشتار صدھا تن ١٩٧٧
. ھای کارگر و زحمتکش فرونشانده شد از توده

نقش افزايش بھای نان در شورش و انق3بی که به 
در .  سرنگونی مبارک انجاميد نيز برجسته بود

 قيمت نان در ٢٠١١ تا ٢٠٠٩ھای  فاصله سال
 درصد افزايش يافت و اين افزايش ٣٠مصر 

آوری  بھای نان محرک نيرومندی برای روی
 ٢٠١١ھای فقير و گرسنه به انق3ب در سال  توده
 .بود

تواند رخ دھد، مگر  ھيچ انق3بی در جھان نمی
ھا  ھای عينی نيرومندی، آن ميليون که محرک آن

سازمان را  تفاوت، منفعل و بی انسان خاموش، بی
اين حرکت و جنبش نيز .  به حرکت درآورد

يکی از .  کند عموماً به شکل شورشی نمود پيدا می
ھا، کمبود و گرانی نان است  ترين اين محرک مھم

 .و شورش نان و گرسنگان
اين البته بدان معنا نيست که ھر کمبود يا افزايش  

انجامد و ھر شورشی  بھای نان به شورش نان می
بلکه شرايط عينی ديگری نيز بايد از .  به انق3ب

ھا، وجود يک  ترين آن قبل پديد آمده باشد که مھم
بحران اقتصادی جدی به ھمراه با عواقب 

ھای  گردانی توده اجتماعی وسيع آن، درجه روی
. مردم از نظم موجود و موقعيت طبقه حاکم است

ھای تھيدستان  روست که فرضاً شورش ازاين
اواخر دھه شصت و اوايل دھه ھفتاد در ايران که 

آور کا_ھا شکل گرفت،  درنتيجه گرانی سرسام
يا در عرصه .  نتوانست به انق3ب بيانجامد

ھايی که در دھه اول  ھا و شورش جھانی، بحران
ويک در بنگ3دش يا تعدادی از  قرن بيست

 .کشورھای آفريقايی پديد آمد، سريعاً متوقف شدند
نژاد ھم در ايران بھای نان  در دوره احمدی

که کمترين واکنشی را به  افزايش يافت، بدون آن
ھم در  علت آن.  بار آورد، تا چه رسد به شورش

فوريت  فقط به اين بود که اين افزايش بھای نان، نه
ھای مردم تأثير  بر وخامت شرايط زندگی توده

 ۴۵نگذاشت، بلکه از طريق پرداخت يارانه نقدی 
مدت ھم که شده، تأثير  ھزارتومانی، در کوتاه

ھا خنثی  افزايش بھای نفت و نان را بر زندگی آن
ھای  فراتر از آن، فقيرترين بخش توده.  کرد

زحمتکش و تھيدست، احساس کرد که وضع 
اکنون اما، اوضاع از .  اش بھتر شده است معيشت

 .نژاد است جھات مختلف متفاوت از دوره احمدی
 درصد بھای نان ۴٠طور متوسط حدود  به

که به نحوی اين افزايش  يافته، بدون اين افزايش
اين بدان .  ھزينه بر دوش مردم فقير، جبران گردد

معناست که يک تنزل بسيار شديد در سطح 
ھای  ھای کارگر و زحمتکش و توده زندگی توده

کارگری که .  داده است بيکار، فقير و تھيدست رخ
 ھزار تومان در ماه ۶٠٠حداقل دستمزدش 

شده و بسيارند کارگرانی که ھمين حداقل  تعيين
کنند، حا_ بايد بخش  دستمزد را دريافت نمی

بزرگی از دستمزد خود را بابت خريد نان 
 نفره کارگری، در پی ۵يک خانوار .  بپردازند

کم در ھرماه بايد مبلغ  اين افزايش بھای نان، دست
 . ھزار تومان بابت خريد نان ھزينه کند٢۴٠

ھای  ست که وضعيت معيشتی توده اين در حالی
ای وخيم است که حتا  کارگر و زحمتکش به درجه

مقامات، مؤسسات آمارگيری دولتی و وسايل 
جمعی وابسته به رژيم نيز ناگزيرند به آن  ارتباط

وزير کار جمھوری اس3می اعتراف .  اذعان کنند
کند که دوازده ميليون تن از مردم ايران در  می

خبرگزاری دولتی مھر .  برند فقر شديد به سر می
در يازدھم آذرماه در گزارشی به اين مسئله 

"پرداخت و نوشت شده  در جديدترين آمار ارائه: 
از سوی رئيس مرکز آمار ايران، ھزينه يک 

ميليون و  خانوار شھری در بھار امسال به يک
 ھزار تومان در ماه رسيد که در اين ٨٢٢

 ٨۶۴ ميليون و ٢١صورت ميزان ساليانه آن به 
ست که  اين در حالی.  ھزار تومان خواھد رسيد

 ميليون و ٧/  ٣حداقل مزد امسال کارگران، تنھا 
بر ھمين .   ميليون تومان است١٢متوسط دريافتی 
 ميليون تومان کسری ١۴ تا ٩/  ٨اساس کارگران 

 ".خواھند داشت
توجه داشته باشيم که اين آمار مربوط به بھار 

 ٢٠امسال است و تا پايان سال با نرخ تورم حدود 
درصدی که خود دولت اع3م کرده، متوسط 

 ميليون و ٢ھزينه يک خانوار شھری به حدود 
 ھزار تومان خواھد رسيد و کسری ھزينه ٢٠٠

 ميليون تومان در سال ١٧ تا ١٦کارگران به 
زمان با اين تشديد فقر در ميان  ھم.  خواھد رسيد

ھای کارگر و زحمتکش، شکاف فقر و  توده
ای وسعت يافته و  ثروت در جامعه ايران به درجه

ی  عميق شده است که نظير آن را در چندين دھه
 .توان سراغ گرفت گذشته نمی

ھايی با ابعاد چندين  که سرمايه و ثروت درحالی
دار   ھزار تريليونی در دست گروه اندکی سرمايه

ھا تن از  و ثروتمند متمرکزشده است، ميليون
مردم ايران در چنان فقری گرفتارند که بر طبق 

ھا و نشريات خود رژيم،  گزارشات خبرگزاری
گروھی از اين مردم فقير با خريد نان قرضی 

سوی شھرھا، گروھی  در يک.  کنند زندگی می
ھا و صدھا ميلياردی  ھای ده ثروتمند انگل در کاخ

ترين  ھای گران مدل کنند، آخرين زندگی می
شوند و در سوی  ھای جھان را سوار می اتومبيل

توانند  ھای مردمی که نمی ديگر شھرھا، توده
شان را تأمين کنند و اغلب از  نيازھای روزمره

اما اين .  داشتن يک سرپناه نيز محروم ھستند
ھنوز تمام مطلب نيست که چرا اکنون زمان 

 .ھا فرارسيده است شورش
نھايت وخيم است و ھيچ  اوضاع اقتصادی، بی

. اندازی برای بھبود آن نيز متصور نيست چشم
. نظير به خود گرفته است بيکاری، ابعادی بی

ھا، جمعيت بيکاران از  سرايی دولتی رغم ياوه به

.  ميليون گذشته است٨ھا پيش، از مرز  مدت
داری در  گاه در تمام دوران استقرار سرمايه ھيچ

ايران، بيکاری در چنين ابعادی وجود نداشته 
 .است

توان، در جنب عوامل  عامل ديگری که می
الذکر در نارضايتی توده مردم به آن اشاره  فوق

. کرد، فساد گسترده درون دستگاه دولتی است
ای که رژيم  ھا تن از مردم فقير و گرسنه ميليون

ھا جمع  وخالی را ھم از سفره آن حتا نان خشک
بينند که سران و مقامات دولتی چه  کند، می می

ھای ک3نی ميلياردی دارند و در  دزدی
بوروکراسی فاسد حاکم چيزی جز فساد، رشوه و 

ھای  اين فساد خشم توده.  شود دزدی يافت نمی
وسيع مردم را از طبقه حاکم و نظم موجود، به 

 .ای افزايش داده است سابقه ی بی درجه
و با_خره بايد به فاکت ديگری ھم اشاره کرد و 
آن وخامت اوضاع مالی دولت در پی کاھش بھای 

توانست با در  نژاد می اگر احمدی.  نفت است
ھای  اختيار داشتن درآمدھای ک3ن نفتی، سر توده

ناآگاه ک3ه بگذارد و سياست اقتصادی نئوليبرال 
را پيش ببرد، کابينه روحانی، از آن ابزار 

نژاد  باشد و يا _اقل ھمچون احمدی برخوردار نمی
 .دستش بازنيست
گونه که منابع تأمين بودجه سال  بالعکس ھمان

ھای اين بودجه  دھد، کسری آينده دولت نشان می
ازپيش بر دوش توده مردم تحميل خواھد  نيز، بيش

بنابراين، کاھش درآمد دولت از نفت نيز .  شد
عامل ديگری است که روحانی نتواند از طريق 

ور شدن شورش را  آن، انفجار نارضايتی و شعله
جای خود باقی  گرچه اين واقعيت به.  کنترل کند

 –است که اساساً فلسفه سياسی باند رفسنجانی 
ھای  روحانی اين است که کمترين کمکی به توده

چيز و فقير نبايد کرد، بلکه بايد ت3ش نمود که  بی
ھر چه بيشتر سرمايه و ثروت در دست 

داران متمرکز گردد تا گويا از اين طريق  سرمايه
ھا، اوضاع اقتصادی کشور بھتر  به ادعای آن

 .شود
ھا  با توجه به عواملی که به آن:  خ3صه کنيم

اشاره شد و مجموع شرايط عينی است که 
توان گفت، اکنون با افزايش جھشی بھای نان،  می

شود که احتمال  ای می جامعه ايران وارد مرحله
ھای نان و گرسنگی افزايش  وقوع شورش

ای  تواند، مقدمه ھايی می يک چنين شورش.  يابد می
کابينه روحانی با .  برای وقوع يک انق3ب باشد

افزايش بھای نان، مقدمات شورش را فراھم کرده 
 .است



 ٣ ۶٨٣ شماره  ٩٣نيمه دوم آذر     ٣

۴درصفحه   

  تورمی در بودجه -تر شدن بحران رکود  ھای عميق نشانه

 تر شدن آن تورمی يا عميق –خروج از بحران رکود 
 

ويژه  ست از وضعيت اقتصادی، به بودجه نمايی
در ايران و با توجه به نقش پُر رنگ دولت در 

 چه پيامی دارند؟ آيا ٩۴اما ارقام بودجه .  اقتصاد
گر  کند، نشان طور که دولت روحانی ادعا می آن

گر  تورمی است يا نشان  –خروج از بحران رکود 
 !تر شدن آن؟ عميق

اندازيم به  برای پاسخ به اين سوال نگاھی می
ارقام مندرج در بخش درآمدھا در بودجه عمومی 
دولت، تا ببينيم ارقام آن چه حد قابل تحقق ھستند؟ 

 ٢٠براساس بودجه پيشنھادی، درآمد مالياتی با 
 ھزار ميليارد ٨۶ھزار ميليارد تومان افزايش به 

افزايش درآمد مالياتی .  تومان خواھد رسيد
 ھزار ميليارد ۵٣ از ٩٢ست که در سال  درحالی

 ھزار ۴١بينی شده در بودجه تنھا  ماليات پيش
ميليارد تومان تحقق يافته بود، با اين وجود در 

ی مالياتی  بينی شده  درآمدھای پيش٩٣بودجه سال 
افزايش .   ھزار ميليارد تومان افزايش يافت۶۶به 

ست که اقتصاد در تمام  حالی درآمدھای مالياتی در
ھا با رشد منفی روبرو بوده و افزايش  اين سال

ھای مالياتی در چنين شرايطی واقعی به  درآمد
قدر آشکار است که  اين موضوع آن.  آيند نظر نمی

حتا برخی از نمايندگان مجلس نيز بر آن تاکيد 
اگر درآمد واقعی دولت از ماليات در .  اند داشته
 ھزار ميليارد تومانی که ۴١ را ھمان ٩٢سال 

اند در نظر بگيريم،  منابع حکومتی اع3م کرده
افزايش بيش از دو برابری درآمدھای مالياتی را 
در حالی که حتا براساس آمارھای دولتی اقتصاد 

 -آن ھم طی دو سال   –تر شده است  کوچک
 .توان بسيار ناباوارنه دانست می

تواند  ھايی می البته درآمدھای مالياتی در بخش
داشته باشد، اما او_  برای )  و حتا کاھش(افزايش 

ی   ھزار ميليارد تومانی فاصله۴۵پُر کردن خ3ء 
باشد،   امری محال می٩٢درآمد مالياتی با سال 

در ثانی بايد ديد درآمدھای مالياتی در چه 
ھايی و به چه ميزانی منظور شده و نتايج آن  بخش

 چه خواھد بود؟
براساس ارقام بودجه، ماليات بر کا_ھا و خدمات 

از جمله ماليات بر ارزش )  ماليات غيرمستقيم(
چون بنزين و سيگار که  افزوده و کا_ھايی ھم

ھمگی از جيب خريداران کا_ھا که عموما 
گردد،  کارگران و زحمتکشان ھستند تامين می

.  ھزار و پانصد ميليارد تومان خواھد بود٣١
 ١١ماليات بر حقوق کارکنان و کارگران نيز 

 ميليارد منظور شده که جمع اين دو ۶٠٠ھزار و 
رسد و بايد گفت   ھزار ميليارد تومان می۴٣به 

 درصد اين مبلغ از جيب اقشار ٩٠که بيش از 
پايين و متوسط جامعه خواھد رفت که نشان از 
فشار بار ماليات بر دوش کارگران و زحمتکشان 

البته اين را نيز بايد اضافه کرد که در نظام .  دارد
جايی که حکومت در حمايت از  اس3می و از آن

داران ھيچ دريغی ندارد، حتا آن بخش از  سرمايه
داران بابت  ماليات و يا عوارضی که از سرمايه

شود، به دليل  واردات کا_ و يا سود گرفته می
داران بر  عدم نظارت بر قيمت فروش، سرمايه

قيمت کا_ھا افزوده تا افزايش احتمالی ماليات از 
ھا چيزی کم نکند و در نھايت بار آن را  سود آن

کارگران و زحمتکشان با گران شدن کا_ھا 
 .کشند می

بينی شده در  کسری ديگر بودجه، درآمدھای پيش
فروش .  رابطه با فروش اوراق قرضه است
ھای پنھان  اوراق قرضه در واقع يکی از راه

اما فروش .  ی واقعی است کردن کسری بودجه
اوراق قرضه مشکل ديگری را نيز به ھمراه 

آورد و آن بازخريد اين اوراق است و دولت  می
بايد اصل پول را ھمراه با سود به خريداران در 

ی  براساس _يحه.  طی مدتی معين بازگرداند
 ھزار ميليارد تومان از درآمدھای ١١بودجه 

دولت با فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه 
تامين خواھد )  بروات(اس3می و صکوک اجاره 

 .ی ماجرا نيست اما اين ھمه. شد
 ھزار ميليارد ٧ی بودجه اجازه فروش  _يحه

ھا و   تومان اوراق مشارکت به شھرداری
 ھزار ميليارد تومان به ۵ھای وابسته،  سازمان

وزارت نيرو و ھزار و پانصد ميليارد تومان به 
که اگر ھم (وزارت راه و شھرسازی داده است 

اين اوراق فروش نرود قرار است به جای بدھی 
دولت به پيمانکاران داده شود که در بازار بورس 

 !!).نيز قابل خريد و فروش خواھند بود
ھای دولت، ماليات،  اما برای چاه ويل ھزينه

دولت در .  اوراق قرضه و نفت نيز کافی نيستند
 ميليارد تومان با ۵٠٠ ھزار و ١٧نظر دارد 

در .  ھای دولتی درآمد کسب کند واگذاری شرکت
يک ک3م دولت اموال دولتی را با گشاده دستی و 

داران چوب حراج زده و  در خدمت به سرمايه
 !!کند اش می ھای جاری صرف ھزينه

 ھزار ٣١فروش کا_ھا و خدمات نيز قرار است 
ھمراه   ميليارد تومان برای دولت درآمد به۵٠٠و 

آورد و کيست که نداند منظور از فروش کا_ھا و 
خدمات چيست؟ يک قلم آن يعنی ھزار ميليارد 
مربوط به فروش خدمت سربازی به مشمو_ن 

درآمدھای .  و عجب درآمدھايی!!  غايب است
ناشی از صدور گواھينامه و ديگر خدمات دولتی 
که ھر سال افزايش يافته و بارش را بر دوش 

گذارد از جمله اين  کارگران و زحمتکشان می
 .شوند درآمدھا محسوب می

ترين بخش اين قسمت، درآمدھای حاصل  اما مھم
از ارائه خدمات بھداشتی و درمانی است که قرار 

 ھزار ميليارد تومان درآمد برای دولت ٢٠است 
شايد اين سوال مطرح باشد که چه .  ھمراه آورد به

کسانی از خدمات بھداشتی و درمانی دولتی 
 ھزار ٢٠شوند که قرار است اين  برخوردار می

غير  ميليارد تومان را به جيب دولت بريزند؟ آيا به
ھای جامعه کسان ديگری  ترين بخش از محروم

ی معاون کل وزير بھداشت،  گفته نيز ھستند؟ به
سقف درآمد اختصاصی وزرات بھداشت در سال 

 ھزار ميليارد تومان بوده است که در ٩گذشته 
 ٢٠ درصد افزايش به ١١٢بودجه سال جاری با 

جا نيز  يعنی اين.  ھزار ميليارد تومان رسيده است
 ١١٢اين محرومان ھستند که بايد افزايش 

درصدی درآمد دولت را از بابت فروش خدمات 
 .بھداشتی و درمانی جبران کنند

چنان با کسری تراز  ھا، بودجه ھم ی اين با ھمه
 ميلياردی روبروست ۶٠٠ ھزار و ۴۶عملياتی 

که از کسری تراز عملياتی آخرين بودجه دولت  

 ھزار ميليارد بيشتر است که حتما ١٧نژاد  احمدی
خواھند گفت اين رقم نيز با فروش اموال دولتی 

جبران )  داران بخوانيد تاراج اموال توسط سرمايه(
خواھد شد و اگر ھم نشد کسری بودجه است و به 

گويی "!!  چيز وحشتناکی نيست"قول سعيد لي3ز 
برای جمھوری اس3می چيز وحشتناک نيز وجود 

جمھورش از خروج از بحران  وقتی رئيس!!  دارد
دھد اما ھمزمان در  رکود تورمی داد سخن می

يک نمونه و تنھا در عرض کمتر از دو ھفته 
ھا ھزار ميليارد از ارزش بورس کاسته شده و  ده

 ھزار رسيد مگر ۶٩ ھزار به ٧۶شاخص آن از 
 !!اتفاق وحشتناکی از نظر دولت افتاد؟

اما درآمد حاصل از فروش نفت نيز خود حکايت 
روحانی در سخنرانی خود در .  ست ديگری

نفت : "مجلس در رابطه با کاھش قيمت نفت گفت
 د_ر به ١١٠خام دريای برنت از بيش از 

 د_ر رسيده است که حاکی ٧٠ای کمتر از  بشکه
تنھا کمی "!!   درصد است٢۶از کاھش بيش از 

ست که از سخنان روحانی  ھوش رياضی کافی
ست که برای شما  شاخ در آورد و آن وقت طبيعی

و ما اين سوال پيش بيايد که آيا ساير ارقام بودجه 
اگر _زم است !!  اند؟ گونه سر ھم شده نيز اين

 ١١٠بيش از !!  يکبار ديگر آن جمله را بخوانيد
 ٢۶وقت   د_ر رسيده آن٧٠بوده که به کمتر از 

حال بگذريم از اين !!  درصد کاھش پيدا کرده
موضوع که ھمان روزی که روحانی از کاھش 

کرد نفت دريای شمال  قيمت نفت صحبت می
 . د_ر رسيده بود۶٢به ) برنت(

 د_ر ٧٢ ھر بشکه نفت ٩۴حال در بودجه سال 
ھايی که  بينی با توجه به پيش.  حساب شده است

تمامی نھادھای ناظر بر بازار نفت داشته و 
ھای  ھمگی حاکی از کاھش بھای نفت در سال

پيشارو و در بھترين حالت باقی ماندن در سقف 
 د_ر است و حتا ھم اکنون نفت ايران ۶٠ھمان 

 د_ر در ھر بشکه رسيده، آيا اين درآمد ۵٧به 
قابل تحقق است؟ البته که نيست و اين يکی ديگر 

که  تر آن جالب.  ھای پنھان بودجه است از کسری
 ۵٠٠ ميليارد و ٢٧ مبلغ ٩٣در بودجه سال 

ميليون د_ر درآمد نفتی منظور شده بود که اين 
 ميليارد رسيده ٢۴ به ٩۴رقم در  بودجه سال 

 ميليون د_ر ۵٠٠ ميليارد و ٣است، يعنی تنھا 
کاھش و اين درحالی است )   درصد١۵کمتر از (

اکنون به حدود نصف کاھش  که بھای نفت ھم
يافته و ايران اميدی به افزايش صادرات نفت نيز 

 !!ندارد
 

 و مذھب درخدمت دستگاه سرکوب، بوروکراسی بودجه
 

توان   را می٩۴ی  ھای بودجه يکی از ويژگی
ھای سرکوب  آور بودجه دستگاه افزايش سرسام

ھای دولتی  نسبت به برخی ديگر از دستگاه
دانست که البته موضوع جديدی در حکومت 

ی فوق، بودجه  براساس _يحه.  اس3می نيست
 درصد نسبت به بودجه ٣۵وزارت اط3عات 

که  جالب آن.  سال گذشته افزايش يافته است
 نيز ھمين ٩٣ی اين وزارتخانه در سال  بودجه

تر باشد  شايد قابل لمس.  حدود افزايش داشته است
وقتی که ببينيم بودجه وزارت اط3عات بيش از 

١از صفحه   



 ۴ ۶٨٣ شماره  ٩٣نيمه دوم آذر     ۴

٣از صفحه   

  تورمی در بودجه -تر شدن بحران رکود  ھای عميق نشانه

ی بودجه  ھا بخش ديگری از _يحه کاھش يارانه
 مبلغ کل يارانه ٩۴در بودجه سال .   است٩۴سال 
 ميليارد تومان در نظر گرفته ۶٠٠ ھزار و ١٣

 ھزار ميليارد يارانه نان، ۵شده که از اين ميزان 
 ميليارد تومان يارانه نقدی نان و ٣٠٠ ھزار و ٢
 ھزار ميليارد تومان يارانه برق و سوخت ۴

ھادر سال  مجموع يارانه.  باشد ھا می نيروگاه
 ھزار ميليارد بوده و بدين ٢١گذشته بيش از 

ترتيب شاھد کاھش بيش از يک سوم از کل مبلغ 
ھم در شرايطی که ھم قيمت  آن.  يارانه ھستيم

برابری د_ر در بودجه تغيير کرده است و ھم 
 .نرخ تورم با_يی داشته ايم

حقوق کارکنان دولت نيز که ھم اکنون بخش 
بزرگی از آنان يعنی غالب معلمان و کارمندان 

 ١۴کنند تنھا  جزء در زير خط فقر زندگی می
درصد افزايش خواھد يافت که با توجه به نرخ 
واقعی تورم به معنای محکوم شدن ھر چه بيشتر 

 .باشد ھا به فقر می آن
با توجه به توضيحاتی که در رابطه با ارقام 

توان  بودجه و نقش بودجه در اقتصاد داده شد، می
 ٩۴نتيجه گرفت که از سويی بودجه سال 

ھايی قوی از تشديد تورم و رکود را با خود  نشان
توان به کسری  ھمراه دارد که در اين زمينه می

چون  درآمدھای واقعی بودجه اشاره کرد که ھم
 در رکود، تورم و نيز افزايش ٩٣ و ٩٢ھای  سال

نژاد نيز بيشتر  که حتا از دوران احمدی(نقدينگی 
ی  از سوی ديگر بودجه.  موثر بوده است)  بوده

ھای ضد کارگری   ُمھر تداوم سياست٩۴سال 
افزايش ناچيز حقوق .  دولت روحانی را دارد

کارکنان دولت نسبت به تورم، افزايش ماليات، 
زا، کاھش خدمات  ای تورم تحميل بودجه

اجتماعی، افزايش بھای کا_ھا و خدمات دولتی 
ای دولت ھستند  ھای بودجه ھمه از جمله سياست

تر  که کارگران و زحمتکشان را به فقری ھولناک
 .کند پرتاب می

گری  توان در نظامی نکته سوم بودجه را نيز می
بودجه دانست و اين را افزايش شديد بودجه 
نھادھای نظامی و امنيتی و در يک ک3م سرکوب 

اما در آخر يک نکته را .  سازد کام3 آشکار می
دانيم که بخش مھمی  ھمه می.  نيز نبايد از ياد برد

. از بودجه نھادھای نظامی و امنيتی مخفی است
ی  ماند که سھميه اين سوال به ھر حال باقی می

 ھزار ۵٩۶ی  ھای مختلف قدرت از بودجه دستگاه
ھای دولتی،  ميلياردی و منافع سرشار شرکت

ھا و موسسات انتفاعی که تنھا چند صفحه  بانک
ای بودجه را به خود   صفحه٢۶٠ی  از _يحه

 !!شود؟ اختصاص داده، چه می
 

سرکوب، مذھبی و بوروکراسی دولتی ببينيم 
. گونه است وپرورش چه ی وزارت آموزش بودجه

ی وزارت   ، بودجه٩۴ی بودجه سال  در _يحه
 ميليارد ٣٠٠ و ھزار ٢٣آموزش و پرورش 

 ھزار ميليارد آن ٢٢تومان است که بيش از 
ھزينه پرسنلی يعنی حقوق معلمان و ديگر 
کارمندان وزارتخانه است و کل بودجه برای 

 ۵٠٠ھای اين وزارتخانه شايد به  ساير ھزينه
معنای دقيق اين بودجه برای .  ميليارد تومان برسد

آموزش و پرورش يعنی ويرانی ھر چه بيشتر 
نظامی که به خاطر اختصاص .  نظام آموزشی
ی دولتی و گسترش روزافزون  ناچيز بودجه

خصوصی سازی مدارس، روز به روز از 
دسترس فرزندان کارگران و زحمتکشان خارج 

ھا کودک  به نحوی که ھم اکنون ميليون.  شود می
ی  بازمانده از تحصيل وجود دارد که آواره

 .اند ھا شده خيابان
بودجه وزارت بھداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نيز ھمين حکايت را دارد و تمام 
سروصداھا در اين رابطه در واقع برای ھيچ 

بودجه اين وزارتخانه نيز که در .  بوده است
ھا و عناوين گوناگون منظور شده در  رديف

برخی موارد افزايش و در برخی از موارد 
افزايش بودجه وزارتخانه .  دھد کاھش نشان می

در _يحه نيز در واقع چيزی نيست جز مازاد 
 ھزار ميليارد تومانی ٣درآمد اختصاصی 

برای مثال .  ھا و موسسات آموزش عالی دانشگاه
 ھزار ميليارد ۴بودجه سازمان بيمه س3مت، از 

 ميليارد تومان افزايش ٨٠٠ ھزار و ۴تومان به 
شايد نقل قول از معاون کل وزير .  يافته است

ايرج حريرچی در .  بھداشت گويای ھمه چيز باشد
ھای علوم  اج3س روسا و معاونان دانشگاه
 درصدی ٣پزشکی با اشاره به افزايش تنھا 

 ١٠٠ ھزار و ٢٢بودجه وزارت بھداشت از 
 ميليارد و با بيان اين ۴٠٠ ھزار  ٢٢ميليارد به 

که افزايش بودجه با درآمد اختصاصی آن متفاوت 
در حال پيگيری ھستيم که شرايط : "گويد است می

تا شاھد را با توجه به قيمت نفت در نظر بگيريم 
جا بھتر  پس تا اين".  کاھش ميزان خدمات نباشيم

شدن وضعيت بھداشت و درمان و کاھش سھم 
آن ھم در .  مردم از آن، پيش کش دولت روحانی

گذاری  قانون تعرفه"شرايطی که دولت ھنوز 
را که در روزھای اخير "  خدمات پرستاری

موجب اعتراضات پرستاران شده به اجرا 
ی کمبود بودجه از  درنياورده و ھر سال به بھانه

اجرای اين قانون و استخدام پرستار جديد که 
ھای دولتی به شدت با کمبود روبرو  بيمارستان

 .کند ھستند خودداری می

چون وزارت  ای ھم دو برابر بودجه وزارتخانه
 .خارجه است

بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد 
مشترک سپاه، بسيج و ستاد فرماندھی کل 

 ٣٢نيروھای مسلح نيز در مجموع بيش از 
 ھزار ميليارد به ٢١درصد افزايش داشته و از 

در اين ميان .  ھزار ميليارد تومان رسيده است٢٨
بيشترين سھم افزايش نصيب  ستاد مشترک سپاه 

به عنوان زير "  ا_نبياء قرارگاه سازندگی خاتم"و 
برای اين قرارگاه .  مجموعه آن شده است

 ھزار ميليارد تومان بودجه در نظر ١٠تنھايی  به
ھايی  ی وزارتخانه گرفته شده که معادل بودجه

. باشد چون خارجه و يا جھاد کشاورزی می
چنين برابر با مجموع  بودجه اين قرارگاه ھم

ھای صنعت و معدن و ورزش  بودجه وزارتخانه
 .و جوانان است

جدا از اين بسياری از نھادھای وابسته به 
ای جداگانه  ھای نظامی از رديف بودجه سازمان

چون سازمان عقيدتی سياسی  برخوردار ھستند ھم
ای در سپاه، حفاظت  ارتش، نھاد نمايندگی خامنه

ھای وابسته به  اط3عات ارتش و سپاه و دانشگاه
سازمان تامين اجتماعی .  نيروھای نظامی

 ٧٠٠ ھزار و ١٣نيروھای مسلح نيز به تنھايی 
ميليارد تومان از بودجه را به خود اختصاص 

نيروی انتظامی از ديگر نيروھای .  داده است
 ٣٠٠ ھزار و ۵سرکوب است که بودجه آن به 

که کل  جالب آن.  گردد ميليارد تومان بالغ می
 ميليارد تومان ۵٠٠ھا تنھا  بودجه سازمان زندان

رسد و شکی نيست که مبلغ بزرگی از آن نيز  می
صرف حقوق و پاداش زندانبانان و ديگر لوازم 
مورد نظر اين سازمان به ھمراه ريخت و 

ای  ھای ديگر خواھد بود و در آخر ته مانده پاش
 ھزار زندانی محبوس در ٢٠٠ تا ٢۵٠به حدود 

رسد که بايد صرف غذا،  ھای کشور می زندان
 !!ھا شود دارو، درمان و بھداشت آن

خورھای ديگری نيز دارد که به  بودجه البته نان
ھا را در  ی آن توان ھمه علت زياد بودن، نمی

چون صدا  ھايی ھم جا نام برد، نھادھا و ارگان اين
و سيما، مجمع تشخيص مصلحت، شورای 
نگھبان، شورای عالی امنيت ملی، شورای عالی 
انق3ب فرھنگی، سازمان تبليغات اس3می، 
شورای ھماھنگی تبليغات اس3می، دفتر تبليغات 

ھای  اس3می حوزه علميه، شورای عالی حوزه
ھا،  ای در دانشگاه علميه، نمايندگی خامنه

ھای  ھای علميه خراسان و ديگر حوزه حوزه
علميه سراسر کشور و ھنوز اين ليست ادامه 

 ھزار ٨ی بنياد شھيد بالغ بر  تنھا بودجه.  دارد
 .ميليارد تومان است

ھای سنگين دستگاه  اما در برابر اين ھزينه



 ۵ ۶٨٣ شماره  ٩٣نيمه دوم آذر     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 مبارزه برای افزايش دستمزد و
  خودرو   جايگاه کارگران ايران

 آذر ١٢کارگران روز کار خط مونتاژ روز 
دست از کار کشيدند و به مدت دو ساعت خط 

ھمين توقف دو ساعته .  مونتاژ را تعطيل کردند
ھای توليد کافی بود که مديرعامل ايران  چرخ

خودرو سراسيمه شود و از وحشت ادامه و 
گسترش اعتصاب فورا به کارگران اعتصابی 

تر از يک ھفته پاداش کارگران  قول دھد ظرف کم
اعتصاب کوتاه مدت کارگران !  پرداخت شود

ايران خودرو با خواست افزايش دستمزد که 
زده  شدت وحشت مديريت اين شرکت را به

ساخت، در کنار رويدادھای ديگری که اخيراً در 
اين کارخانه اتفاق افتاد، بار ديگر نام ايران 
خودرو را که در مبارزه عليه سرمايه از الگو و 
اشتھار خاصی برخوردار بوده است، بر سر 

اعتصاب کارگران ايران خودرو .  ھا انداخت زبان
گرچه اعتصابی دو ساعته بود، اما اين اعتصاب 
يادآور نقشی شد که کارگران اين شرکت 

توانند در رويارويی کار و سرمايه از جمله  می
 .مبارزه بر سر افزايش دستمزدھا ايفا کنند

اعتصاب کارگران ايران خودرو و خواباندن 
ھای توليد در اين واحد بزرگی که رژيم  چرخ

العاده زيادی در مورد آن دارد و از  حساسيت فوق
رساند، نه فقط  لحاظ اقتصادی نيز به آن زيان می

به لحاظ عقب راندن کارفرما و پذيرش مطالبات 
چنين به لحاظ تاثيرات  کارگران، بلکه ھم

واسطه يا غيرمستقيمی که اعتصاب ايران  بی
ھا از جمله  تواند در ساير کارخانه خودرو می

ھا و واحدھای مرتبط با آن داشته باشد،  کارخانه
اعتصاب غذا .  از اھميت زيادی برخوردار است

و سپس اعتصاب دو ساعته و متوقف ساختن 
چرخ توليد، مقدمه سازماندھی اعتصابات 

تری بايد باشد که بتواند  تر و بزرگ طو_نی مدت
کارگزاران .  نشينی وادار کند کارفرما را به عقب

 ميليونی و ۴٢ھای  دولت و مديرانی را که حقوق
گيرند به نحوی  ھای چند صد ميليونی می پاداش

 برابر ٢٧٠شان بيش از  که مجموعه دريافتی
حداقل دستمزد ماھانه يک کارگر است و حاضر 
نيستند دستمزدھای کارگری را طبق خواست 
کارگران افزايش دھند، تنھا با س3ح اعتصاب  و 

توان عقب  ھای توليد است که می توقف چرخ
اين موضوع را اعتصابات متعدد کارگری، .  راند

آھن بافق و چادرملو گرفته تا  از معدن سنگ
ھا و  تپه و پتروشيمی اعتصابات کارگران ھفت

ھا وازجمله اعتصابات گذشته  ساير کارخانه
کارگران ايران خودرو، بارھا به اثبات رسانده 

 .است
رغم اھميت اعتصاب در ايران خودرو و  به

ھا اما  ھا و کارخانه تاثيرات آن بر ساير بخش
اعتراض نسبت به پايين بودن دستمزدھا و 
اعتصاب برای افزايش دستمزد منحصر به ايران 

خواست افزايش دستمزد، خواست .  خودرو نيست
عموم کارگران است و کارگران اعتصابات 

اند که از  متعددی را نيز بدين منظور سازمان داده
توان به اعتصابات کارگران در  جمله می
ھای منطقه ماھشھر که در سال جاری  پتروشيمی

جزو پيشتازان مبارزه برای افزايش دستمزد 
از آن جمله است اعتصابات .  اند اشاره کرد بوده

متعدد کارگران پتروشيمی فجر، اعتصابات 
کارگران پتروشيمی رازی، اعتصابات کارگران 
پتروشيمی کارون که آخرين اعتصاب اين 

 . آذر بود١٨ و ١٧کارگران در روزھای 

شود که اين موضوع البته مورد   شنيده می٩۴
اعتراض شديد کارگران اين شرکت قرار گرفته 

کارگران ايران خودرو مانند بسياری از .  است
کارگران ديگردرسايرصنايع وکارخانه ھا از 

ھا، از ھمان آغاز سال  جمله کارگران پتروشيمی
جاری نسبت به دستمزدھای مصوب شورای 
عالی کار معترض بوده و برای افزايش آن چند 

در .  اند بار به اعتراض و اعتصاب دست زده
ھمين رابطه بود که کارگران سالن مونتاژايران 
خودرو، در اعتراض به ناچيز بودن دستمزدھا و 

 مھر به مدت دو روز از ١۴برای افزايش آن از 
روز .  رفتن به سالن غذاخوری خودداری کردند
ھاشم (دوم اعتصاب، مديرعامل ايران خودرو 

با حضور در سالن مونتاژ به )  يکه زارع
کارگران قول داد به منظور جبران کمِی 
دستمزدھا، پاداشی برای کارگران در نظر گرفته 

حدود دو ماه بعد از .  شود ھا پرداخت می و به آن
وقتی که .  اين وعده اما پولی به کارگران داده نشد

گرفت، سروکله  زمزمه اعتصاب داشت با_ می
رضا محجوب، اين عنصر ضد کارگر و  علی

ترين عناصر امنيتی رژيم  ھمدست يکی از مھم
محجوب .  علی ربيعی، در ايران خودرو پيدا شد

ھمراه مديرعامل ايران خودرو به سالن 
رانی  اجتماعات آمده بود تا برای کارگران سخن

رانی اين مزدور از ھمان آغاز  اما سخن.  کند
وقتی .  مورد اعتراض کارگران قرار گرفت

کارگران نسبت به دستمزدھای مصوب شورای 
عالی کار، اعتراض و محجوب و تشکي3ت وی 
را مورد سوال قرار دادند، او پاسخ داد که اين 

با "  نمايندگان کارگران"دستمزدھا نتيجه توافق 
اين اظھارنظر محجوب، .  دولت بوده است

.  شديد کارگران را در پی داشت اعتراض
طور  کارگران ضمن مسخره کردن محجوب، به

مديرعامل شرکت .  جمعی وی را ھُو کردند دسته
با پا در ميانی، سعی کرد محجوب را از موقعيتی 

اما کارگران .  که در آن گير افتاده بود نجات دھد
مديرعامل را نيز مورد پرسش قرار داده و 

مديرعامل ايران .  خواستار افزايش دستمزد شدند
خودرو که ھمه ت3شش اين بود تا کارگران را 

با .  آرام کند، قول داد دستمزدھا را افزايش دھد
رانی   اين ھمه وقتی که محجوب خواست به سخن

خود ادامه دھد، کارگران با اعتراض سالن 
 .اجتماعات را ترک کردند

کار سخت و دشوار، تشديد فشار کار و 
ھای توخالی  استثماردرايران خودرو، وعده

مديريت، تبعيض و تفاوت فاحش دريافتی مديران 
ھا ناشناخته نبوده است  با کارگران که برای آن

ھای  وتراکم نارضايتی درميان کارگران ، زمينه
با .  ساخت مساعدی را برای اعتصاب فراھم می

 درصدی حداقل ١٧شايع شدن خبر افزايش 
دستمزدھای کارگری برای سال آينده و ھمزمان 

 ميليون ۴٢افشا و انتشار فيش حقوق دريافتی 
تومانی مدير منابع انسانی ايران خودرو، به 

ھای دريافتی مديران  ای از حقوق عنوان نمونه
رده با_ی اين شرکت، خشم و اعتراض در ميان 

بدنبال آن، .  کارگران بيش از پيش با_ گرفت

ای که حسن روحانی تحويل  در _يحه بودجه
 ١۴تورم "  بينی پيش"مجلس داد، براساس 

، ٩۴درصدی، افزايش حقوق کارکنان در سال 
چھارده درصد در نظر گرفته شده است که اين 
رقم البته در مقايسه با افزاش حقوق کارکنان در 

. دھد  درصد کاھش را نشان می۶سال جاری، 
_يحه بودجه گرچه در مورد ميزان افزايش 
دستمزد کارگران سخنی نگفته است، اما ِصرف 

گر آن است   درصدی، بيان١۴مطرح شدن تورم 
وبيش در  که حداقل دستمزدھای کارگری نيز کم

طرح غيرمستقيم !  اين حدود افزايش خواھد يافت
سازی برای  اين موضوع در واقع نوعی زمينه

ست که بانک مرکزی بايد  ارائه نرخ تورمی
اع3م نمايد و مبنای تصميمی قرار گيرد که 
شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد، 

 .بايد اتخاذ کند
ای را پيرامون  کابينه روحانی که تبليغات گسترده

البته به ضرب و زور ارقام و  –کاھش نرخ تورم 
سازمان داده، تمام ت3شش اين است   –روی کاغذ 

که در آخرين ماه سال، نرخ تورم رسمی را به 
داران  سرمايه.  ھر طريق، به حداقل ممکن برساند

ھا در کابينه روحانی البته بسی  و نمايندگان آن
تربه اين ھستند که موضوع تعيين  تر و مايل شايق

ھای  ولو نرخ  -حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم 
. را به کلی کنار بگذارند  -تورم غيرواقعی 

ترجيح طبقه حاکم انجماد دستمزدھاست و ت3ش 
ھای جديد تعيين  نموده است در پوشش مکانيزم

مزد مانند تعيين مزد بر پايه شرايط سنی، مزد 
ای، مزد بر پايه ميزان  تلفيقی، مزد منطقه

وری و امثال آن، اين ھدف اصلی و مقدم  بھره
اما طبقه کارگر در .  خود را جامه عمل بپوشاند

برابر اين تعرض و ت3ش طبقه حاکم ايستاده 
ھمين ايستادگی و ترس از اعتراضات .  است

گسترده کارگران بود که سال گذشته، 
ھا را از اجرايی کردن  داران و دولت آن سرمايه

. اين نقشه شوم بازداشت و منصرف ساخت
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که امسال نيز 

ھای  طبقه کارگر در برابر چنين ترفندھا و ت3ش
جا که  از آن.  ای خواھد ايستاد مذبوحانه

کارگزاران سرمايه، عجالتا قادر نيستند تعيين 
سا_نه حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم رسمی را 
رسما حذف و آن را به کلی منتفی اع3م کنند، 
بنابر اين بايد سعی کنند نرخ تورمی که از سوی 

تر باشد تا  شود ھر چه کم بانک مرکزی اع3م می
اگر قرار شد اين نرخ مبنای تعيين حداقل دستمزد 
قرار گيرد، دستمزد کارگران نيز به ميزان ھر 

چنين است که .  تری افزايش داده شود چه کم
 درصدی در _يحه بودجه ١۴سروکله تورم 

شود تا برای افزايش حداقل دستمزد در  ظاھر می
 .سازی شود ھا زمينه اين محدوده

سازی روانی البته به اع3م  چينی و آماده زمينه 
اين رقم ويا به تبليغ مستمر کاھش نرخ تورم 

اصط3ح کارگری  ھای به توسط دولت و تشکل
ست که در  مدتی.  شود وابسته به آن خ3صه نمی

ھا از جمله در ايران خودرو،  برخی از کارخانه
 درصدی حداقل دستمزد ١٧ھای افزايش  زمزمه
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 مبارزه برای افزايش دستمزد و 
  خودرو  جايگاه کارگران ايران

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
تجمعات اعتراضی پرستاران در چندين "

ای است که  عنوان اط3عيه"  شھر ايران
 . آذرماه انتشار داد٢٣سازمان ما در 

 
 :در اين اط3عيه آمده است

 آذرماه، پرستاران در ٢٣شنبه  روز يک"
تھران، تبريز، اصفھان، شيراز و مشھد با 
برپائی تجمعات اعتراضی، خواستار تحقق 

ووعيد  مطالبات خود شدند که تاکنون با وعده
. مقامات دولتی مدام به تعويق افتاده است

 تن از پرستاران در ٧٠٠امروز متجاوز از 
مقابل دفتر روحانی تجمع کردند و بار ديگر 
. خواستار تحقق مطالبات خود شدند

خبرگزاری دولتی مھر در گفتگو با يکی از 
ترين  مھم:  سخنگويان اين تجمع گزارش کرد

به اجرا نشدن قانون "اعتراض پرستاران، 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از 

به گفته ."   سال از تصويب آن است٧گذشت 
 نفره از ٥وی قرار است  يک کميته 
تعادل در "پرستاران پيگير خواست 

ھا و کاھش اخت3ف پرداختی پرستار  پرداخت
 برابر از مسير اجرای قانون ٣و پزشک تا 

 .شود" تعرفه گذاری خدمات پرستاری
 

که بيشترين بار خدمات درمانی بر  درحالی
ھا حقوق کمی  دوش پرستاران قرار دارد، آن

شان با  کنند و تفاوت دريافتی دريافت می
پرستاران .   برابر است٢٠ تا ١٠پزشکان 

خواستار پايان دادن به اين اخت3ف فاحش در 
ھا   کادر درمانی بيمارستان سطح حقوق

 .  ھستند
 

ھا، فشار  کمبود پرستار در بيمارستان
. مضاعفی بر دوش پرستاران شاغل است
دار  تحت چنين شرايطی، ھر پرستار عھده
. باشد کار و وظائف چندين پرستار می
اند و  پرستاران به اين کمبود کادر معترض

ھا افزايش  يکی ديگری از مطالبات مھم آن
 . ھا ھستند کادر پرستاری بيمارستان

با حمايت از )  اقليت(سازمان فدائيان
مبارزات پرستاران، خواھان تحقق فوری 

ھا، ازجمله افزايش حقوق و  مطالبات آن
دستمزد، کاھش اخت3ف فاحش سطح حقوق 

اقل  و درآمد پزشکان و پرستاران، افزايش _
ھا   درصدی کادر پرستاری بيمارستان٥٠
 .است

ھمين نان خالی نيز امساک کند که اين ديگر 
تعرض به معيشت کارگران اين جا .  ممکن نيست

از حد تحمل فيزيکی کارگران عبور کرده و از 
چنين است که مبارزه برای .  آن فراتر رفته است 

افزايش دستمزد، به مبارزه مرگ و زندگی 
مبارزه برای افزايش .  کارگران تبديل شده است

سرکوب .  دستمزد، امِر فوری طبقه کارگر است
تواند  و زندان و اخراج و حبس و ش3ق نيز نمی

سدی در برابر اين مبارزه ايجاد کند و به يک 
معنا کارگران جز مبارزه برای افزايش دستمزد 
جز مبارزه برای بھبود شرايط زندگی خود راه 

 .ديگری ندارند
ھا  ھای پی در پی اعتصاب در کارخانه جرقه

ھا برای افزايش دستمزد و  ويژه در پتروشيمی به
ی بسيار پر اھميتی که در ايران خودرو  جرقه

زده شد، نويد بخش گسترش مبارزات و 
. اعتصابات کارگری برای افزايش دستمزد است

شويم،  تر می ھر چقدر به پايان سال نزديک
دار و دولت اين طبقه نيز  ھای طبقه سرمايه ت3ش

تر،  برای تحميل شرايط معيشتی بدتر و و خيم
پرداخت دستمزدھای ناچيزتر و تحميل زندگی 

ھای  تر بر کارگران و خانواده دشوارتر و فقيرانه
تنھا با اعتصاب و .  شود تر می کارگری نيز افزون

دامن زدن به جنبش اعتصابی برای افزايش 
ھا به نحو  توان با اين ت3ش دستمزد است که می

از اين .  موثری مقابله کرد و آن را خنثا ساخت
سازی طبقه حاکم و  رو با ھر گونه ت3ش و زمينه

دولت اين طبقه برای انجماد دستمزدھا، يا مبنا 
قراردادن ارقام غيرواقعی نرخ تورم برای تعيين 

مستقل .  حداقل دستمزد قاطعانه بايد مبارزه کرد
که حسن روحانی و کابينه او تا اسفندماه،  از اين

نرخ تورم را تا کجا و چه اندازه بر روی کاغذ 
که بانک مرکزی يا  کاھش دھند و مستقل از آن

ديگر نھادھای دولتی چه نرخ تورمی را رسما 
ھيچ حصر و  اع3م کنند، دستمزدھای کارگری بی

ھای کارگری و در سرتاسر  استثنا در تمام بخش
 .کشور بايد به با_ی خط فقر افزايش يابد

چنين خواستی .  اين خواست عموم کارگران است
که کارگران در  اما محقق نخواھد شد مگر آن

ھا و مراکز صنعتی با س3ح  ترين کارخانه مھم
اعتصاب وارد ميدان شوند و جنبش اعتصابی 
برای افزايش دستمزد را سازمان و گسترش 

ست که در اين کارزار، کارگران  بديھی.  دھند
توانند پيشگام اين نبرد طبقاتی  ايران خودرو می

ھای توليد، نقش مھمی  باشند و با خواباندن چرخ
 .در اين مبارزه ايفا کنند

  

واقعيت اين است که دستمزدھای کارگری به 
ھای زندگی به  قدری اندک و فاصله آن با ھزينه
اصط3ح  ھای به قدری فاحش است که حتا تشکل

کارگری و مطبوعات وابسته به حکومت نيز به 
بار  تنگناھای فزاينده و مرگ.  کنند آن اعتراف می

معيشتی و فشارھای روزافزون اقتصادی بر 
گرده طبقه کارگر، مبارزه برای افزايش دستمزد 

ھاست به مبارزه مرگ و زندگی  را مدت
ھزينه ماھانه يک .  کارگران تبديل کرده است

 ميليون تومان ٣/  ۵ تا ٢/  ۵خانوار کارگری از 
خبرگزاری دولتی مھر ھزينه .  برآورد شده است

ھا   نفره کارگری را بر طبق قيمت۴يک خانوار 
 ٢/  ٩ماه، با فرض خريد از مراکز دولتی  در آبان

 ميليون تومان ٣/  ٣ميليون تومان و با قيمت آزاد 
 ميليون ٣برآورد نموده که متوسط آن با_ی 

ھای  يک عضو ارشد يکی از تشکل.  تومان است
اصط3ح کارگری وابسته به رژيم، با  سه گانه به

 تومان ١٠٠٠گويد  استناد به آمار مرکز آمار می
 تومان رسيده و با ٢٧٣ امروز به ٨۴در سال 
و اين .   درصدی روبرو بوده است٧٣کاھشی 
که قدرت خريد کارگران نيز به ھمين  يعنی اين

بر طبق آمار ديگری، .  نسبت کاھش يافته است
خط فقر در آبان ماه برابر ھزار د_ر بوده است 

بايد در .   ميليون تومان است٣که اين ھم با_ی 
نظر داشت که اين محاسبات و برآوردھا، ھمگی 

 درصدی قيمت نان ٣۴مربوط به قبل از افزايش 
.  درصدی قيمت آرد بوده است۴٢و افزايش 

روشن است که با گران شدن نان و آرد، ساير 
تر  ھا نيز گران کا_ھا و ديگر اق3م خوراکی

نيازی به .  تر شده است خواھد شد و يا گران
توضيح نيست که ھيچ کارگری با دستمزدھای 

 يا ١۴فعلی و يا چند درصد افزايش آن به فرض 
شود، نخواھد   درصدی که از آن صحبت می١٧

ھای زندگی برآيد و زندگی  توانست از پس ھزينه
چه  چنان.  اش را اداره کند خود و خانواده

 نفره کارگری را ۵ھای زندگی يک خانوار  ھزينه
 ميليون ٣ترين سطح آن  ترين و نازل در پايين

تومان و متوسط دريافتی ھر کارگر را ولو با 
درجات زيادی از اغماض يک ميليون تومان در 
نظر بگيريم، با اين حساب ھر کارگر شاغل زير 

 ميليون تومان کسری ٢پوشش قانون کار ماھانه 
کارگری که ھمه گونه فقر و نداری و .  آورد می

استثمار بيرحمانه را تحمل کرده است، کارگری 
تر ساخته،  که سفره خود را کوچک و کوچک

اش را تقريبا با نان خالی  شکم خود و خانواده
کرده است، اکنون بايد حتا در مصرف  می"  سير"

۵از صفحه   

۶ 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ۶٨٣ شماره  ٩٣نيمه دوم آذر     ٧

 ی شکنجه با  شباھت روش گذشته
 "بھينه بازجويی"روش 

"گفت ھای روانشناختی ياد  ھا به ما روش آن: 
ھا و نقاط ضعف زندانی را پيدا  ترس  –دادند 
شان  شان کنيد، ايزوله نگذاريد بخوابند، لخت.  کنيد

شان موش و سوسک بياندازيد،  کنيد، در سلول
ھا بدھيد، حيوانات مرده را به  غذای بد به آن

 ...." شان بريزيد خوردشان بدھيد، آب سرد روی
مأموران سيا، "  ھای بھينه بازجويی  روش"در 

ی شکنجه شباھت " گذشته"ھای  آشنايان با روش
 .يابند زيادی می

پس از انتشار اين گزارش، برخی از 
سياستمداران آمريکايی، سناتورھا و از جمله 
اوباما، رئيس جمھور آمريکا، گويی تاکنون 

خبر از جنايات سيا، به ميدان آمدند و برای  بی
 شدند اين افراد برای  توجيه  جنايات سيا، مدعی

حفظ امنيت و دفاع از منافع مردم آمريکا عمل 
 !اند نيز انجام داده" اشتباھاتی"اند، گرچه  کرده

نخست .  شود چند نکته در اين ميان فراموش می
" عدم امنيت"و "  ھا تروريست"آن که وجود اين 
ھای آمريکا و از جمله سازمان  حاصل سياست

ھای شصت و ھفتاد، به  آمريکا، در دھه.  سيا است
تقويت بنيادگرايی اس3می در کشورھای 

نشين روی آورد تا با خطر رشد کمونيسم  مسلمان
اما اين شمشيری دو .  در اين کشورھا مقابله کند

گرايان در تمامی اين کشورھا،  اس3م.  لبه بود
پنھان و آشکار از حمايت امپرياليسم غرب و 

اما آنان، .  ھای دست نشانده آن برخوردارند دولت
از سويی، برای يافتن پايگاه و محبوبيت در ميان 
مردم منطقه و طرح خود به عنوان يک آلترناتيو 
نزد مردم ناراضی و خشمگين، که به درستی 

دانند،  دشمن اصلی خود را امپرياليسم غرب می
بايستی شعارھای ضد غربی دھند، از سويی 

گرای خود با بسياری از  ديگر بنا به ماھيت واپس
دستاوردھای حتا مترقی غربی، از جمله 

ھای سياسی و حقوق دمکراتيک، دشمنی  آزادی
ھا نيز نشان داد   واقعيت.  ناپذير داشته و دارند آشتی

که اين نيرو تنھا از نظر مقابله با کمونيسم و 
ھا و کارگران و  کشتار و سرکوب کمونيست

زحمتکشان اين کشورھا قابل اعتمادند، اما با اتکا 
به ديدگاه بنيادگرايانه و اس3می خود به مخالفت با 
. آمريکا و کشورھای غربی نيز برمی خيزند

ی ديگر،  طالبان يک نمونه است، القاعده، نمونه
عدم "پس.  آخرين نمونه آن نيز داعشيان ھستند

ھای  مردم آمريکا حاصل سياست"  امنيت
 .دولتمردان آمريکاست

" مردم"و کدام "  منافع"دوم آن که، از کدام 
شود؟ دولت آمريکا و دستگاه  صحبت می

جاسوسی آن که ھمواره پشتيبان ديکتاتورھا و 
ھايی که  دولت.  اند ھای سرکوبگر جھان بوده دولت

دھند تا نيروی  داران آمريکا اجازه می به سرمايه
کار ارزان را استثمار و منابع کشور را غارت 

 .کنند
 در زمان رياست جمھوری ١٩۴٧سيا در سال 

اين سازمان از زمان تأسيس . ترومن به وجود آمد
تاکنون، پرونده قطوری دارد از کودتاھا، 
سوءقصدھا و مداخ3ت در امور داخلی 

مداخله در انتخابات دمکراتيک .  کشورھای جھان
 برای ممانعت از روی کار ١٩۴٧ايتاليا در سال 

آمدن حزب کمونيست، کودتا در ايران عليه 

است، از  ھای اين سازمان جاسوسی فعاليت
در کشورھای مختلف نام "  ھای مخفی زندان"

ھايی عمداً سرد و تاريک   زندان.  برده شده است
و زندانيانی که در شرايط ايزوله و گاھی بدون 

ھا، اين شکنجه و  لباس بايد روزھا و ماه
. کردند ھای وحشيانه ديگری را تحمل می شکنجه

يکی از زندانيان پس از سپری کردن يک شب 
روی زمين سرد در حالی که تنھا يک شورت به 

شايد بسياری تصور کنند .  ميرد پا داشته است، می
ھا در کشورھايی مانند عراق، پاکستان  اين زندان

 .يا عراق قرار دارند
 دسامبر، رئيس سابق اداره جاسوسی ١۴روز 

رومانی برای اولين بار اعتراف کرد که سيا 
اما پيش از .  در رومانی داشته است"  مراکزی"

 ٢٠٠۶ای که در سال   صفحه۶٧آن در گزارشی 
کميته امور "گر  ، گزارش"ديک مارتی"از سوی 

در پاريس منتشر شد، به "  قانونی پارلمان اروپا
به ويژه در "  ھای مخفی بازداشتگاه"وجود 

وی ھمان زمان .  رومانی و لھستان اشاره شده بود
"اع3م کرده بود اکنون روشن است که مقامات : 

ھای غير قانونی  چندين کشور اروپايی در فعاليت
برخی کشورھا نيز .  سيا شرکت فعال داشتند

دانسته اين عمليات را ناديده گرفته يا تمايلی به 
مارتی گفت، کشورھای سوئد، ."  آگاھی نداشتند

مقدونيه، "  بوسنی و ھرزگوين، بريتانيا، ايتاليا
گو  آلمان و ترکيه به درجات گوناگون بايد پاسخ

باشند و چند کشور ديگر در بازداشت يا انتقال 
 .اند افراد فعا_نه يا غير فعا_نه ھمدست سيا بوده

 نيز کميته موقتی در اتحاديه اروپا ٢٠٠٧در سال 
در "تشکيل شده بود که در گزارش آن آمده است 

 ١٢۴۵، حداقل ٢٠٠۵ و ٢٠٠١ھای  فاصله سال
پرواز ھواپيماھای سيا در فضای ھوايی اروپا يا 

آلمان، ."  ھا ثبت شده است توقف در فرودگاه
سوئد، اسپانيا، ايرلند، يونان، قبرس، دانمارک، 
ترکيه، مقدونيه، بوسنی و رومانی از جمله اين 

و برخی کشورھا مانند اتريش، .  اند کشورھا بوده
ايتاليا، لھستان، پرتغال و انگليس اط3عات _زم 

 . اند را در اختيار کميته قرار نداده
اند، يا  نبوده"  مخفی"ھا چندان ھم  پس اين زندان

ھای کشورھای   حداقل برای مقامات و دولت
اند  ھا يا ھمدست جنايات سيا بوده غربی، بلکه آن

 .گر آن يا نظاره
در گزارش ادعا شده است، سيا به کاخ سفيد، 

مسئول .  مقامات و سياستمداران دروغ گفته است
ای گفته  سابق برنامه بازجويی سيا، در مصاحبه

 با_ی حزب دمکرات  است، سناتورھای رده
ھای بازجويی از جمله خفگی با  کام3 از شيوه
و بوش، رئيس جمھوری آن .  اند آب، مطلع بوده

ھا اط3ع داشته  زمان آمريکا، کام3 از اين شيوه
ای اع3م  سخنگوی اوباما نيز در مصاحبه.  است
گويند اين ادعا حقيقت  افرادی ھستند که می: "کرد
 ."ندارد

ی زندانيان  اما در تاريخ ننگين سيا تنھا شکنجه
گران نيز  ثبت نشده است، بلکه تربيت شکنجه

در سال .  ی سياه اين سازمان است جزو کارنامه
" گردان مرگ ارتش" يکی از اعضای ١٩٨٨

تايمز از آموزش  ھندوراس با خبرنگار نيويورک
خود در تگزاس توسط ارتش آمريکا و سيا سخن 

٧ 
١از صفحه  (١٩۵٢مصدق در سال   ، )١٣٣٢ مرداد ٢٨ 

ھا عليه کوبا در سال  حمله نظامی خليج خوک
، ترور پاتريس لومومبا در کنگو در سال ١٩۶١
، کودتا در شيلی و سرنگونی و قتل آلنده ١٩۶١

، کودتا در يونان دو روز پيش از ١٩۶٧در سال 
ھا  انتخابات و روی کار آوردن حکومت سرھنگ

، کمک به سرنگونی دولت ١٩۶٧در سال 
گرای ادوار ويتلمن در استراليا در سال  چپ

، آموزش و تسليح بنيادگرايان اس3می در ١٩٧۵
، کودتا درھائيتی، ١٩٧٩افغانستان در سال 

ھايی از  ھندوراس، پاناما، ھمه و ھمه تنھا گوشه
عمليات سيا از زمان تأسيس تاکنون است که 

ھايی که ھنوز  چه بسا پرونده.  اند آشکار گرديده
محسوب "  سری"مشمول مرور زمان نشده و 

 .شوند می
چه روشن است، در پی کودتاھا و مداخ3ت  آن

سياسی سيا در امور کشورھای ديگر،   -نظامی 
تنھا (شوند  مردم اين کشورھا ھستند که کشته می

 بين ١٩۶۵  –  ١٩۶۶ھای  در اندونزی در سال
کمونيست "يک ميليون تا سه ميليون نفر به اتھام 

؛ در مقابل سيل سود است )به قتل رسيدند"  بودن
شود و مردم  داران سرازير می که به جيب سرمايه

را با جان و "  عمليات"آمريکا ھستند که ھزينه 
تھيه ھمين گزارش .  پردازند دسترنج خود می

تنھا .   ميليون د_ر خرج برداشته است۴٠کنونی، 
، "ھای بھينه شکنجه شيوه"ھای  يکی از ھزينه

 ميليون د_ر به دو روانشناسی است ٨٠پرداخت 
 .اند که اين برنامه را طراحی و نظارت کرده

اين نيز اولين بار نيست که عمليات سيا موضوع 
به جز گزارشات متعدد .  ھا شده است رسانه

 ١٩٧٣درباره عمليات و جنايات سيا، در سال 
يک تحقيق درونی در مورد عمليات غيرقانونی 
. سيا انجام شد که نتيجه آن به کنگره گزارش شد

 کنگره آمريکا تحت رياست يک ١٩٧۵در سال 
ای به نام  کميته"  فرانک چرچ"سناتور به نام 

تشکيل داد تا درباره جنايات سيا "  کميته چرچ"
اين تحقيق منجر به انجام اص3حاتی .  تحقيق کند
اين .  تر سيا در برابر سنا شد گويی بيش برای پاسخ

ای در برنداشت و سيا به عمليات  اص3حات نتيجه
 ١٩٨۶يک تحقيق در سال .  مخفی خود ادامه داد

فارلين و معامله تسليحاتی  درباره ماجرای مک
 ١٩٨۵ايران با ايا_ت متحده و اسرائيل از سال 

ھا و  ھيچ يک از اين رسوايی.   انجام شد١٩٨٧تا 
تحقيقات تاکنون در توقف يا حتا کاھش جنايات 

انتظار ديگری نيز .  سيا ثمری نداشته است
اين سازمان يکی از ابزارھای .  توان داشت نمی

داران  مھم در حفظ و تثبيت منافع دولت و سرمايه
 . آمريکاست
 دھه پس ازتشکيل سازمان اط3عات و ۶بيش از 

جمھورھا  ھا و رئيس ، دولت)سيا(جاسوسی آمريکا
روند، ھر از گاھی جنايتی برم3  آيند و می می
شود، اما تا  گردد، افکار عمومی برآشفته می می

داری و منافع امپرياليستی  زمانی که نظام سرمايه
" وظايف"چنان به  وجود دارد، مأموران سيا ھم

دھند، جنايات و عمليات جديدی را  خود ادامه می
کنند، به کاخ سفيد و سنا  طراحی و اجرا می

دھند؛ کوس رسوايی که بر سر ھر  گزارش می
ھا و تأييدھا روانه  شد، تکذيب برزنی نواخته 

شوند؛ پرونده سيا  شوند، افرادی جا به جا می می
شود، برگ ديگری بر آن  از بايگانی خارج می

گرچه .  شود افزوده و دوباره به بايگانی سپرده می
تر از  اين امر در عصر ارتباطات ھر روز سخت

 .شود گذشته می
 



 ٨ ۶٨٣ شماره  ٩٣نيمه دوم آذر     ٨

 ت�ش جمھوری اس�می برای مھار بيشتر فضای سياسی ايران

زمينه ھای مادی .  ايران ھمگام و ھم نظر ھستند
اين ھمگامی نيز بر بستر وضعيت بحرانی 
جمھوری اس3می و ناکامی ھای دولت روحانی 
در عرصه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی 

چرا که در وضعيت موجود .  گره خورده است
مجموعه طبقه حاکمه ايران با وجود ھر نوع 
آزادی ھر چند آزادی اندک در جامعه مخالف 
بوده و آن را در تضاد با بقاء و استمرار حاکميت 
خود می داند و در اين ميان کابينه روحانی نيز 
جدای از وضعيت موجود نيست و نمی تواند ھم 

موجود و نگرانی از   شرايطلذا بر بستر .   باشد
بروز اعتراضات عمومی، ھيچ تعجبی ندارد که 
کابينه روحانی در مسير کنترل ارتباطات مردم و 
محدود کردن استفاده آنان از شبکه ھای اينترنتی 

 .به چنين اقداماتی روی آورده است
آنچه مسلم است طرح در دست اجرای دولت 
روحانی اگر چه در ظاھر امر ھمه کاربران 
اينترنت را مد نظر دارد، اما ترديدی نيست که 
ھدف اصلی طرح فوق، شناسايی فعا_ن سياسی، 
. اجتماعی و کارگری در درون جامعه است

طبيعتا ھمان طور که معاون وزير ارتباطات و 
فناوری اط3عات جمھوری اس3می گفته است، 
ھدف اوليه اين طرح نه ورود به زندگی 

کاربران بلکه، احراز ھويت آنان به "  خصوصی"
لحاظ سياسی، ارتباط و گرايش معين آنان به 
احزاب و سازمان ھای سياسی از طريق کنترل 

نکته ای .  ورودی شان به سايت ھای مختلف است
که بايد به آن توجه داشت، امکان تحقق و عملی 
شدن يا نشدن اينگونه طرح ھا در وضعيت کنونی 

طبيعتا، عملياتی شدن اينگونه طرح .  جامعه است
شناسايی ھويت کاربران "ھا با استفاده از حربه 

زمانی برای جمھوری اس3می قابل "  اينترنت
تحقق خواھد بود که تعداد کاربران و استفاده 
کنندگان اينترنت در ايران محدود می بود، نه در 
وضعيت کنونی و نه در شرايط سير صعودی و 

 . روبه گسترش استفاده از اينترنت
ھم اينک بخش وسيعی از جوانان در ابعاد 
ميليونی و نيز فعا_ن سياسی، اجتماعی به 
صورت گسترده در شبکه ھای مجازی اط3ع 
رسانی از فيس بوک گرفته تا توئيتر، از 
اينستاگرام گرفته تا ارتباطات اينترنتی از طريق 
. تلفن ھمراه حضوری فعال در جامعه دارند

شناسايی ھويت اين حجم از کاربران اينترنتی در 
کردن آنان اگر امری "  تابلودار"ايران آنھم جھت 

. محال نباشد، بدون شک بسيار دشوار است
شکست چنين طرح ھايی اگرچه پيشاپيش مسجل 
است، اما اين بدان معنا نيست که در مقابل چنين 
طرح ھای ارتجاعی و بازدارنده بی تفاوت و 

اجرای چنين طرح ھايی دست کم .  منفعل باشيم
در کوتاه مدت ممکن است بخشی از کاربران 

از اين رو .  اينترنت را دچار ترديد و ارعاب کند
_زم است از ھم اکنون به مقابله و مبارزه به 

مرعوب نشدن و به .  چنين طرح ھايی برخيزيم
شناسايی ھويت کاربران "ھيچ گرفتن طرح 

در ايران و استفاده گسترده تر از "  اينترنت
اينترنت و شبکه ھای مجازی اط3ع رسانی 
نخستين گام خنثی سازی و بی اثر کردن اين گونه 

پيش به سوی .  اقدامات طبقه حاکمه ايران است
استفاده گسترده تر و ھمگانی از شبکه ھای 

 .اينترنتی
 

 جمھوری اس�می 
 غوطه ور 

 در گنداب دزدی و فساد 
 

علی طيب نيا وزير اقتصاد جمھوری اس3می 
 آذر از کشف يک مورد فساد مالی، با ١۵روز 

 ھزار ميليارد تومان خبر ١٢تخلفاتی به ارزش 
 ھزار ٣بعد از رسانه ای شدن فساد مالی .  داد

ميليارد تومانی در دولت احمدی نژاد، اخت3س 
فوق به لحاظ حجم و ابعاد آن، تا اين لحظه 
بزرگترين سوءاستفاده مالی در حيات جمھوری 

با بر .  اس3می ست که انتشار بيرونی يافته است
م3 شدن اين پرونده جديد آنھم با چنين ابعادی، 
يک بار ديگر گنديدگی حاکم بر مجموعه نظام 

اگر تا .  جمھوری اس3می بر ھمگان آشکار شد
ديروز بوی تعفن اين چنين دزدی ھای ک3نی 
مشام جامعه را می آزرد و دستگاه ھای اجرايی، 
قضايی و قانون گذاری جمھوری اس3می ھر 
کدام به نحوی ت3ش می کردند تا خود و ھيئت 
حاکمه را از اينگونه دزدی، فساد و گنديدگی ھا 
مبرا سازند، اينبار بوی تعفن اخت3س ھای 
صورت گرفته در نھادھای جمھوری اس3می 
آنچنان آزاردھنده شده است که ديگر حتا تمام 
مسئو_ن رژيم از خامنه ای گرفته تا مجموعه 
کابينه دولت روحانی، از قاضی القضات صادق 
_ريجانی گرفته تا رئيس مجلس ارتجاع جملگی 
از ضرورت مبارزه با فساد نھادينه شده در نظام 

دولت روحانی سمينار و .  اس3می حرف می زنند
ھمايش ملی ارتقای س3مت اداری و مبارزه با "

راه می اندازند، خامنه ای مستاصل از "  فساد
علنی شدن اخت3س ھای نجومی، نھيب می زند 

به مبارزه با "  چه با سمينار و چه بی سمينار"
فساد برخيزيد و صادق _ريجانی رئيس قوه 
قضائيه بر امر مبارزه با اخت3س و دزدی ھای 

تاکيد "  يک امر فرا قوه ای"موجود به صورت 
ھمه اين ادعاھا اما، صرفا کوششی است .  می کند

ديگر مشام شان را از تا بتوانند چند صباحی 
در حالی .  اين ھمه تعفن نظام در امان بدارند

که گنديدگی موجود که ھم اکنون تمام تار و 
پود رژيم را در نورديده است، ريشه در نظم 
موجود و مجموعه مناسبات بورکراتيک 
حاکم بر دستگاه ھای اداری، قضايی و قانون 

 .گذاری جمھوری اس3می دارد
 يعنی در دوران دولت ١٣٧٣وقتی در سال  

به اصط3ح سازندگی ھاشمی رفسنجانی، 
 ميليارد تومانی در ١٢٣پرونده اخت3س 

بانک صادرات ايران برم3 شد، دھان ھا از 
شگفتی جامعه از اين .  حيرت باز ماند

اخت3س بزرگ بانکی، صرفا در درشتی 
آنچه جامعه را به حيرت .  ارقام آن نبود

چيز گسترش روزافزون کاربران اينترنتی و 
استفاده رو به تزايد آنان از شبکه ھای مجازی 

موضوع اينترنت .  اط3ع رسانی در جامعه است
و نگرانی جمھوری اس3می از وضعيت موجود 
آشکارتر از آن است که با توسل به اظھار 
نظرھای مشعشع وزرا و معاونين آنان قابل کتمان 

اين نگرانی در ھمان نشست .  و توجيه کاری باشد
خبری محمود واعظی و بيان او مبنی بر اينکه 
دسترسی به اينترنت از ابتدای دولت روحانی تا 

 به وضوح آشکار کنون دو برابر شده است،
 . است

 ماه تعداد کاربران ١۶وقتی در فاصله زمانی 
اينترنت در ايران دو برابر شده است، مسلم است 
که گسترش ابعاد آن به ويژه با سير کام3 
صعودی و شتاب ناکی که اکنون به خود گرفته 

اين .  است، خواب طبقه حاکمه را آشفته کرده باشد
اولين باری نيست که رژيم و دولت روحانی در 
صدد محدود کردن فضای اينترنتی و شبکه ھای 

پيش از اين .  مجازی اط3ع رسانی بر آمده اند
که "  اينترنت ملی"نيز جمھوری اس3می با طرح 

در واقع ھمان فيلترينگ کامل اينترنت بود، در 
جھت محدود کردن کاربران از امکان دستيابی به 

چرا که با اجرای آن .  اينترنت اقدام کرده بود
ارتباط و دسترسی به شبکه ھای اينترنتی برون 
مرزی فقط از طريق کانال ھای کنترلی رژيم 

" اينترنت ملی"ھمزمان با طرح .  ممکن می شد
اب3غيه .  اعمال فشار به کافی نت ھا شروع شد

ھای رنگارنگ نھادھای امنيتی به صاحبان کافی 
نت ھا، مبنی بر ثبت و شناسايی ھويت ھمه 
کاربران اينترنتی در اينگونه اماکن از جمله 
اقدامات بعدی جمھوری اس3می در مسير محدود 

در واقع .  کردن استفاده از اينترنت در ايران بود
کابينه روحانی در اين عرصه مشخص نيز در 
مسير تداوم ھمان سياست ھای پيشين جمھوری 
اس3می گام برداشته است و طبيعتا در اين مسير 

 . شتاب بيشتری ھم خواھد گرفت
حسن روحانی که رعايت حقوق شھروندی، 
امنيت شغلی، حق ايجاد تشکل، بھبود وضعيت 
معيشتی مردم، امنيت زنان و مھمتر از ھمه ايجاد 
فضای بھتر در جامعه را وعده داده بود، ھم 
اينک با گذشت زمان و آشکارشدن شکست و 
ناکامی ھای کابينه اش در کاھش معض3ت 
اقتصادی و معيشتی کارگران و توده ھای 
زحمتکش ايران، به آشکارترين وضع ممکن 

مھار و کنترل بيشتر فضای سياسی   برای
شناسايی ھويت " طرح .ايران روی آورده است

ھای  اولويت"که ھم اکنون در "  کاربران اينترنت
کابينه روحانی قرار گرفته است، "  در دست اقدام

چيزی جز واکنش عريان دولت روحانی در 
مقابله با سيل رو به گسترش کاربران اينترنتی و 
به طور اخص شناسايی فعاليت ھای اط3ع 
رسانی و ارتباطی مجموعه فعا_ن سياسی، 

در واقع روحانی و .  اجتماعی و کارگری نيست
کابينه اش در اين عرصه با کل طبقه حاکمه 

١٠از صفحه   

٩درصفحه   
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ارقام نجومی صورت گرفته است، ديگر  
وضعيت دزدی و فساد در بيت به اصط3ح 
رھبری، سپاه پاسداران و ديگر نھادھای  
تحت امر خامنه ای که به دستور شخص او 
از ھرگونه کنترل و بازرسی معاف شده اند، 

اين .  اساسا نياز به توضيح بيشتری ندارد
اگر اط3عات، "جمله حسن روحانی که 

تفنگ، پول، سرمايه، سايت، روزنامه و 
خبرگزاری را ھمه يکجا جمع کنيم، ابوذر و 

دقيقا بيان اوج "  سلمان ھم فاسد می شوند
فساد حاکم بر جمھوری اس3می و به طور 
اخص تعفن نھادينه شده در ارگان ھای زير 
مجموعه خامنه ای از جمله سپاه پاسداران 

 .است
حال در چنين وضعيتی که دزدی، اخت3س، 
ارتشاء و فساد مالی در تمام تار و پود نظام 
رخنه کرده و فراتر از آن در مجموعه 
ساختار بورکراتيک آن نھادينه شده است، 
ادعای روحانی مبنی بر اينکه مبارزه با 

 در ١٠٠دزدی و فساد را تا محو کامل و 
صدی آن ادامه خواھد داد، به يک شوخی بی 
مزه بيشتر شبيه است تا شعار مبارزه با 

 . دزدی و اخت3س
پوشيده نيست که فساد مالی و اداری ريشه 
در ماھيت بوروکراتيک نظام ھای سرمايه 
داری دارد و لذا کم و بيش در ھمه 
کشورھای سرمايه داری می توان رد پايی 

آنچه متفاوت .  از اخت3س و دزدی را يافت
است صرفا در اندازه ابعاد دزدی و اخت3س 

آنچه مسلم است ميزان فساد و .  ھا است
گستردگی اخت3س و دزدی در ھر يک از 
اين کشورھا رابطه تنگاتنگی با ديکتاتوری و 
عدم وجود نھادھای کنترل از پايين و غير 

ھرچه يک نظام بسته تر، .  دولتی دارد
ديکتاتوری در آن عريان، آزادی در محاق، 
رسانه ھا سرکوب شده و جامعه از وجود 
نھادھای مدنی و احزاب سياسی مستقل 
محروم باشد، به ھمان نسبت زمينه برای 

مالی دزدی، ارتشاء، اخت3س و گسترش فساد 
بر علکس ھر چه .  و اداری فراھم تر خواھد بود

يک نظام از مناسبات بورکراتيک حاکم بر دولت 
ھا فاصله داشته باشد، توسط نھادھای مدنی، 
مطبوعات، اتحاديه ھای کارگری، احزاب، 
سازمان ھای سياسی و حتا مجلس و دستگاه 
قضايی مستقل از ھيئت حاکمه قابل کنترل و 
مورد بازخواست قرار گيرد، به ھمان نسبت 
زمينه برای غلطيدن در دزدی و فساد کاھش می 

 . يابد
با چنين اوصافی اگر کسی در حاکميت جمھوری 
اس3می مدعی مبارزه با فساد باشد، قبل از ھر 
چيز بايد مجموعه مناسبات حاکم بر اين نظام را 

اين امر با بودن جمھوری اس3می .  زير و رو کند
که بر بستر يک نظام بوروکراتيک با  
ديکتاتوری مذھبی عريان و ھمه جانبه  شکل 
گرفته است نه تنھا ممکن نيست، بلکه ھر روز 
ھم که بگذرد تعفن فساد و گنديدگی آن ابعاد 

لذا، نظامی را که در .  وسيعتری نيز خواھد يافت
گنداب دزدی و فساد غوطه ور است، با شمشير 
چوبی نمی توان مدعی مبارزه با فساد حاکم بر آن 

 .چنين نظامی را بايد از ريشه قطع کرد. نظام شد
 
 

 ھزار ميليارد تومانی نيز مه آفريد ٣مالی 
خسروی، قربانی دستگاه قضايی جمھوری 
اس3می شد تا شايد اينبار نيز متھم اصلی اين 
پرونده که کسی جز مجموعه نظام جمھوری 
اس3می نبود، راھی برای تبرئه و رھايی 
خود از فساد و گندابی که در آن غوطه ور 

 . است، پيدا کند
 ھزار ميليارد ٣پس از رمز گشايی اخت3س 

تومانی به دستور خامنه ای مبنی بر اينکه 
، صدای اعتراض و "پرونده را کش ندھيد"

افشاگری ھمان روزنامه ھای حکومتی را 
نيز خفه کردند تا بدين وسيله يک بار ديگر 
نيز بر گستردگی ابعاد فساد حاکم بر کليت 

در پی بزرگی ارقام .  نظام سرپوش بگذارند
اين پرونده، اگرچه وانمود کردند که اخت3س 

 ھزار ميليارد تومانی بزرگترين اخت3س ٣
مالی صورت گرفته در دولت احمدی نژاد 
است، اما آنگونه که از شواھد و قراين بر 
می آيد دزدی ھای صورت گرفته در بيمه 
ايران، تامين اجتماعی و نيز پرونده ھايی 
نظير زمين خواری و پولشويی که ھنوز 
رسانه ای نشده اند و بعضا در دا_ن ھای 
غبار آلود سيستم قضايی جمھوری اس3می 
گرد و خاک می خورند، ابعادی وسيع تر از 

 ھزار ميليارد تومانی مه ٣پرونده فساد مالی 
 .آفريد خسروی داشته باشند

با روی کار آمدن دولت روحانی، بر بستر 
دعواھای جناحی و سھم بری بيشتر از 
امکانات اقتصادی کشور، ع3وه بر دزدی و 
اخت3س ھای صورت گرفته در بيمه ايران و 
تامين اجتماعی، پرونده جنجالی بابک 
زنجانی نيز علنی و به عرصه مطبوعات 

پرونده ای که .  داخلی و خارجی کشيده شدند
ھمچنان در پستوھای دستگاه قضايی رژيم 
اين دست و آن دست می شود تا مفری برای 
سرپوش گذاشتن بر ھمدستی عناصر کليدی 

اين ھمه .  رژيم با شھرام جزايری پيدا کنند
افشای .  اما پايان کار نبود و نيست

 ھزار ميليارد تومانی ١٢سوءاستفاده مالی 
در سيستم بانکی جمھوری اس3می جديدترين 
و بزرگترين فساد مالی سيستم بانکی رژيم 
است که دو ھفته پيش توسط وزير اقتصاد 

با علنی شدن .   دولت روحانی برم3 شد
فسادمالی فوق، زوايای ديگری از گستردگی 
فساد و گنديدگی حاکم بر جمھوری اس3می 
به کف جامعه ريخت و بدين وسيله ضربه 
ديگر نيز بر پيکر سراسر متعفن اين نظام 

 . وارد شد
بر کسی پوشيده نيست آنچه تا کنون از 
مجموعه فساد حاکم بر نظام جمھوری 
اس3می علنی شده اند، او_ تنھا مشتی از 
خروار ھستند و در ثانی اين اخت3س ھا 
جملگی در نھادھايی از سيستم سرمايه داری 
جمھوری اس3می رخ داده است که ظاھرا 
توسط سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و 
يا چند نھاد پر طمطراق ديگر امکان کنترل 
و بازرسی بر مجموعه روابط اداری، مالی 
. و مناسبات حاکم بر آنھا وجود داشته و دارد

وقتی در نھادھايی که تا اين حد قابل بازرسی 
و کنترل بوده اند، اخت3س ھايی اين چنينی با 

واداشت اسم مرتضی رفيق دوست، برادر 
محسن رفيق دوست بود که در کنار فاضل 
خداداد، به عنوان دو متھم اصلی اين پرونده 

در آن مقطع زمانی .  از آنان نام برده شده يود
اگرچه مرتضی رفيق دوست برای عموم 
مردم ايران و بعضا برای بخشی از مجموعه 
بدنه حاکميت جمھوری اس3می فردی آشنا 
نبود، اما در عوض محسن رفيق دوست به 
عنوان کسی که در کارنامه خود مسئوليت 
وزارت سپاه پاسداران و مسئوليت بنياد 
مستضعفان و جانبازان را داشت، برای کل 

بيست .  جامعه نامی آشنا و شناخته شده بود
 ميليارد ١٢٣سال پيش در آن اخت3س 

تومانی ، مرتضی رفيق دوست به دليل ھمين 
نسبتی که با محسن رفيق داشت از مجازاتی 
که در خورش بود قسر در رفت و در 

در واقع .  عوض، فاضل خداداد اعدام گرديد
فاضل قربانی اين فساد بانکی شد تا مجموعه 
ھيئت حاکمه ايران به طور موقت ھم که شده 
گريبان خود را از فساد و گنديدگی سر 

 . برآورده در اين نظام اس3می رھا سازد
 ٨٠پس از آن وقتی پرونده اخت3س به ظاھر 

ميليارد تومانی شھرام جزايری، در دولت 
خاتمی بر م3 شد، به رغم ھمه جنجال ھايی 
که بر سر اين پرونده به راه افتاد، در نھايت 
نه رقم اصلی اين فساد بانکی معلوم شد و نه 

يی که در "  آقازاده ھا"اسامی مجموعه 
در حالی که در .  ارتباط با اين پرونده بودند
 تن  که ھمگی ۵٠محاکم قضايی دست کم از 

از فرزندان مسئو_ن حکومتی بودند، به 
عنوان ھمدستان شھرام جزايری ياد شده 

شھرام جزايری پس از تحمل يازده .  بود 
 ميليون د_ر ١۴۵سال حبس و باز پرداخت 

از زندان آزاد شد، تا اينبار نيز پرونده فساد 
ھای تنيده در تار و پود نظام جمھوری 

 .اس3می مختومه اع3م گردد
نوبت به دولت احمدی نژاد که رسيد، ابعاد 
دزدی ھا، اخت3س ھای بانکی و فساد مالی 
در مجموعه ارگان ھای جمھوری اس3می 

انگار ھرچه .  سر از ارقام نجومی درآورد
افراد و نھادھای جمھوری اس3می به 
رھبری و بيت او نزديک تر و از رانت 
خواری بی دريغ ولی فقيه برخوردار باشند، 
زمينه اخت3س، فساد و دزدی ھای ک3ن نيز 

برم3 شدن .  برای شان فراھم تر می شود
 ھزار ميليارد تومانی اينبار ٣ابعاد فساد مالی 

نور "در دولت احمدی نژاد که البته دولت 
و برگزيده خامنه ای بود، تمام "  چشمی

گنديدگی پنھان و آشکار جمھوری اس3می را 
در فساد .  به يک باره به کف جامعه ريخت

٨از صفحه   

 جمھوری اس�می غوطه ور 
 در گنداب دزدی و فساد 
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ت�ش جمھوری اس�می برای مھار بيشتر فضای سياسی 

محمود واعظی وزير ارتباطات و فناوری 
 آذر ١۵اط3عات جمھوری اس3می روز شنبه 

در يک نشست خبری با خبرنگاران، از اقدام 
" شناسايی ھويت کاربران اينترنت"دولت  جھت 

او با بيان اينکه دسترسی به اينترنت از .  خبر داد
ابتدای دولت روحانی دو برابر شده است، اع3م 

بخشی به کاربران  در اين راستا ھويت:  کرد
کنندگان از اين فضا  اينترنت و شناسايی استفاده

در دستور کار است، تا به اين ترتيب تابلويی 
برای کاربر تعريف شود و ھويت افرادی که از 

 او ھمچنين .کنند نامعلوم نباشد اينترنت استفاده می
، شناسايی ھويت کاربران اينترنت از اع3م کرد

 اين وزارتخانه"  ھای در دست اقدام اولويت"
ھيچ کاربری "  در آينده"است، به طوری که 

در ايران وجود نخواھد "  بدون ھويت اينترنت"
 . داشت

اع3م رسمی اين اقدام در دست اجرای دولت 
روحانی آنچنان واکنش ھايی را در جامعه بر 
انگيخت که عميديان معاون اين وزارتخانه را 

سه .  مجبور به ماله کشی اظھارات واعظی کرد

روز بعد از انتشار خبر فوق، عميديان، معاون 
وزير ارتباطات و فناوری اط3عات جمھوری 
اس3می برای کاھش زھر طرح فوق وارد ميدان 
شد و در واکنشی شتاب زده ضمن بيان اينکه 

 محتوای اط3عات افراد در فضای ورود به
: مجازی خط قرمز به حساب می آيد، اع3م کرد

منظور از طرح احراز ھويت کاربران اينترنت 
ورود به حريم شخصی افراد نيست، بلکه 

ھايی مانند اساتيد،  بندی افراد به گروه دسته
مديريت "دانشجويان و ساير اصناف با ھدف 

 . در جامعه است" نيازھای ھر گروه
ماھيت و محتوای طرح فوق عيان تر از آن 

که با اينگونه اظھار نظرھای عميديان که است 
در عين حال رئيس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويی نيز ھست با ادعای او مبنی بر 

ورود به حريم خصوصی کاربران غير "اينکه 
بر .  است، قابل توجيه و _پوشانی باشد"  قانونی

کسی پوشيده نيست که نگرانی جمھوری اس3می 
و به تبع آن کابينه حسن روحانی، پيش از ھر 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
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