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کنونی ايران ترکيب بحران ويژگی وضعيت 

 سياسی حکومتیهای عميق با بحران  اقتصادی

ايران راه حل  دراسی سيهای است. بحران 

تا آنجا که به ها د. اين بحران نقطعی ندار

د تنها با نکارگران و زحمتکشان مربوط می شو

تبديل شدن به بحرانی انقالبی و از اين رو با 

د به راه حل نانقالبی وسيع و کارگری می توان

بدين علت  د.نمطابق منافع کارگران بيانجام

ر طبقۀ کارگر ضروری است که دبرای 

 مختلف اشکالو  مبارزۀ طبقاتیی عرصه ها

، شمار قابل مالحظه ای از کارگران با آن

آگاهی سوسياليستی به وجود آيند و در تشکل 

 تا امکان شوندمتحد سياسی مستقل طبقۀ خود 

رهبری اين انقالب و به کف آوردن قدرت 

 سياسی توسط طبقۀ کارگر، ممکن گردد.

سرمايه  بحران های اقتصادی هر چند نظام

داری را تضعيف می کنند اما به خودی خود به 

جنبشی  محو آن منجر نمی شوند و در نبودِ 

انقالبی که موضوع آن برانداختن نظام سرمايه 

 حلِ  راهداری است، بحران های اقتصادی نقش 
 درونی تضادهای از نظام رفتِ اين بِرون موقت

 تخريب بحران، واقع در را ايفا می کنند: خود

 سرمايه داری جامعۀ نيروهای مولد از یبخش

 است. آن کل رشد و حيات تداوم برای
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هر بحران  در مورد بحران سياسی نيز بايد گفت

سياسی به بحران انقالبی تبديل نمی شود و هر 

بحران انقالبی به انقالب تکامل نمی يابد و هر 

 انقالبی به پيروزی نمی رسد.

 اقتصادی يا بحران برای تبديل بحران سياسی 

ی به بحران انقالبی و تکامل آن به انقالب

، شرايطی الزم اند که برخی از مهم پيروزمند

 ترين آنها چنين اند:

با سياست و سازمان های  طبقۀ کارگربايد  -

مستقل خود وارد عمل، به ويژه وارد ميدان 

 جمله مبارزه برای فتحو از مبارزۀ سياسی 

گامی که تا هن شود.قدرت سياسی  انقالبی ِ

اين طبقه وارد مبارزۀ سياسی مستقل خود 

نشود، اميد تغيير و تحول بحران سياسی به 

 بحران انقالبی نيست.

بايد اين طبقه بتواند وسيع ترين توده ها را     -

منافع  به گرد خواست هائی که بيانگر

 مشترک آنها است متحد کند.

بايد اين طبقه آگاهی و چشم انداز روشنی از    -

هداف انقالب آينده داشته باشد و اين آگاهی ا

و چشم انداز و راه دست يابی بدان را به 

 توده های وسيع مردم نشان دهد.

چشم انداز مطلوب آينده و راه حل انقالبی 

بحران سياسی کنونی، که می تواند اين چشم 

 انداز را تحقق بخشد، بر موارد زير متکی اند:  

مردم، يعنی شرط مقدم آزادی توده های  •

 زحمتکشان،ديگر کارگر و طبقۀ 

سرنگونی رژيم ضد دموکراتيک و ضد 

 کارگری جمهوری اسالمی است. 

در سرنگونی اين رژيم، آزادی واقعی  •

توده های مردم به دست نخواهد آمد 

مگر آنکه نظام سياسی ای استقرار يابد 

که شرايط و امکان پيشروی به سوی 

 سوسياليسم را فراهم کند.

م سياسی مطلوبی که مساعدترين نظا •

شرايط را برای برانداختن سلطۀ 

سرمايه داری و گذار به سوسياليسم 

فراهم می کند جمهوری دموکراتيک 

 شورائی است.

جمهوری دموکراتيک شورائی نوعی  •

آن  که دردولت کارگری است 

دهقانان و ، کارگرانمسلح شوراهای 

زحمتکشان شهر و روستا، ارگان ديگر 

شوراها را تشکيل می دهند. لتی های دو

 متمايز از هم سازمان های طبقاتی

که طبقۀ کارگر و توده های مردم  هستند

را نمايندگی می کنند و اتحاد رزمندۀ 

آنها نيروی رهبری کننده و پيکر اصلی 

جمهوری دموکراتيک شورائی را به 

 وجود می آورد. 

اين شوراها که منتخب کارگران،  •

حمتکشان شهر و دهقانان و ديگر ز

روستا هستند بايد در برابر آنان 

پاسخگو و هر زمان که انتخاب کنندگان 

 اراده کنند قابل عزل و تعويض باشند.
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حقوق و مزايای مقامات جمهوری  •

دموکراتيک شورائی نبايد از حقوق و 

بيشتر مزايای متوسط  کارگران ماهر 

 .باشد

جمهوری دموکراتيک شورائی بيانگر  •

و انحالل دستگاه اداری  درهم شکستن

و نظامی دولت حاکم، برانداختن 

ديوانساالری جدا از مردم و باالی سر 

مردم و ارتش دائمی جدا از مردم است. 

در اين جمهوری توده های مردم با 

ارگان های منتخب خود و با دخالت 

برنامه ريزی شده، مستمر و روزانه در 

همۀ امور سياسی، اداری، اجتماعی، 

دی و فرهنگی، جامعه را اداره اقتصا

می کنند. در چنين شرايطی است که 

مبارزۀ طبقاتی برای برانداختن ريشه 

ای نظام سرمايه داری به بهترين 

صورت فراهم می شود و گذار به 

 سوسياليسم آسان تر انجام می گيرد.

در جمهوری دموکراتيک شورائی، گام  •

های اقتصادی و اجتماعی زير که 

ز روند ادارۀ دموکراتيک بخشی مهم ا

نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور، 

تدابيری برای حل مسايل فوری توده 

ها، تحکيم انقالب و نيز گام هائی به 

سوی سوسياليسم و يا تسهيل گذار به آن 

هستند، بی درنگ پس از فتح قدرت 

سياسی توسط کارگران و زحمتکشان 

عملی خواهند شد. اين گام ها که اساسا 

رشته ملی کردن های مؤسسات  يک

توليدی و اقتصادی را دربر می گيرند، 

هر چند به عنوان پيش شرط های گذار 

به سوسياليسم ضروری اند، اما به 

خودی خود اقداماتی سوسياليستی 

نيستند، زيرا سوسياليسم يعنی توليِد 

مولدان آزاِد متحد با  اجتماعا تنظيم شدۀ

 مالکيت اجتماعی وسايل توليد و

 گذار به مديريت مولدان مستقيم، که

را  بدون استثمار و طبقاتجامعه ای 

گام های مهم در زمينۀ  فراهم کند.

دموکراتيزه کردن ادارۀ اقتصاد کشور 

 چنين اند:

 آب منابع زمين ها، همۀ کردن ملی ●

 .چراگاه ها جنگل ها، کشور،

 و زمينی زير منابع همۀ کردن ملی ●

 .کشور معادن

 بانک های همۀ کردن ملی و مصادره ●

 همۀ کردن ملی و مصادره .کشور

 پست، ملی کردن بيمه. شرکت های

 .مخابرات و تلفن

 مؤسسات همۀ کردن ملی و مصادره ●

 مؤسساتی نيز و انحصاری اقتصادی

 اجتماعی اقتصادی و لحاظ از که

 .اند ويژه اهميت دارای

استقرار نظارت، کنترل و مديريت  ●

تی که مصادره کارگری در مؤسسا

و نيز در مؤسسات  يا ملی شده اند
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ديگری که شرايط اين امر فراهم 

 باشد. 

 مصرف ماليات های همۀ لغو ●

 و کاالها بر )مستقيم غير ماليات(

 .توده ها ضروری خدمات

 شيوۀ به مستقيم ماليات های وضع ●

 .ارث و دارائی درآمد، بر تصاعدی

 خارجی. بازرگانی کردن ملی ●

 توزيع بر کراتيکدمو نظارت

 نياز شهروندان مورد اساسی کاالهای

 مصرف تعاونی های طريق از

 ديگر و زحمتکشان و کارگران

  .توده ای دموکراتيک نهادهای

*** 
بررسی دقيق جنبش ها و اعتراضات توده های 

حاکميت جمهوری کل دورۀ مردم در طول 

اسالمی نشان می دهد که امر آزادی خواهی و 

از ستون های اصلی مبارزات دموکراسی يکی 

توده های مردم است. اين امر نه چيزی گذرا و 

موردی، بلکه امری با ثبات و دائمی است، که 

از ماهيت استبدادی دولت دينی حاکم و 

بازمانده های ارتجاعی نظام های کهن، به 

ويژه در زمينه های حقوقی، سياسی و فرهنگی 

 ناشی می شود.

ن امر، ماهيت يک علت بنيادی ديگر اي

 عصرارتجاعی طبقۀ سرمايه دار است، که در 

کنونی، و به ويژه در ايران، اساساً با سرکوب 

پليسی و نظامی و با تکيه بر نهادهای کهن و 

مبارزۀ پيگير با دموکراسی قادر به حکومت 

 است.

مبارزه برای آزادی های سياسی و مدنی، 

و  اعتصاب ،مبارزه برای حق تشکل، تحزب

، رات به ضد انواع ستم ها در جامعهتظاه

مبارزه برای برابری حقوقی، سياسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زن و مرد، 

مبارزه برای برابری ملت های ساکن ايران و 

حق آنها در تعيين سرنوشت خود، مبارزه برای 

جدائی دين از دولت و آموزش و لغو امتيازات 

ووينيسم، روحانيت، مبارزه با نظامی گری و ش

مبارزه برای استقالل سياسی و غيره، همگی 

ماهيت دموکراتيک دارند و هيچ کس نمی تواند 

نه منکر ماهيت دموکراتيک آنها شود و نه 

منکر اين واقعيت که اين مبارزات بخشی مهم و 

در پس از قيام بهمن تاکنون دائمی از مبارزات 

 ايران بوده اند.  

مهم مبارزات  يک مؤلفۀ ديگر بسيار بزرگ و

، مبارزۀ طبقۀ کارگر پس از قيام بهمن تاکنون

با طبقۀ سرمايه دار است. منظور از طبقۀ 

کارگر همۀ کارکنان يدی و فکری ِ فاقد وسائل 

توليد اند که نيروی کار خود را به صاحبان 

وسائل توليد در مقابل مزد عرضه می کنند؛ و 

منظور از طبقۀ سرمايه دار نه تنها سرمايه 

داران خصوصی، بلکه همچنين ديوانساالران 

و مذهبی اند، که  (نظامی و کشوری) دولتی

 ادارۀ مؤسسات توليدی، بازرگانی و مالیِ 

و نيز مؤسسات و بنگاه  دولتی و عمومی ظاهرا
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ها و بنيادهای زير کنترل ولی فقيه و بنگاه ها و 

مؤسسات وقفی يا متعلق به نهادهای مذهبی را 

و از آن مؤسسات و ثروت های در دست دارند، 

توليد شده يا به گردش درآمده در آنها، برای 

همين قشر، يعنی بورژوازی بوروکرات و 

 نظامی و نزديکان شان سودجوئی می کنند.

مبارزات کارگران برای حق تشکل، حق 

اعتصاب، آزادی راه پيمائی و تحصن، منع 

اخراج از کار، تعيين حداقل مزد با نظر 

کارگران، مبارزه با بستن کارخانه  نمايندگان

ها، بيمۀ بيکاری برای کارگران بيکار و همۀ 

، عمر افتادگی وو بيمۀ از کار  جويندگان کار

به موقع مزد، منع کار کودکان،  پرداخت

برابری مزد زنان با مردان در مقابل کار 

يکسان و غيره و غيره، همگی بخشی از اين 

ا سرمايه داران مبارزه اند. مبارزۀ کارگران ب

پس از قيام مبارزات يک ستون اصلی ديگر در 

  .استبهمن تاکنون 

با آنکه کارگران در مبارزات دموکراتيک 

عمومی شرکت دارند، اما هنوز در اين 

مبارزات با سياست خود و با سازمان های ويژۀ 

خود وارد نشده اند. نبود يا ضعف مبارزۀ 

ازمان سياسی طبقۀ کارگر و نبود يا ضعف س

های سياسی و سنديکائی طبقۀ کارگر يکی از 

پس از کارگری ترين نقاط ضعف جنبش  بزرگ

  بوده است.قيام بهمن تاکنون 

ما برآنيم که هيچ يک از اين دو ستون اصلی 

مبارزه، يعنی مبارزۀ دموکراتيک عمومی و 

مبارزۀ کارگران با سرمايه داران را نبايد ناديده 

اشت. اين دو مبارزه نه گرفت يا از نظر دور د

تنها نافی هم نيستند، بلکه مکمل يکديگرند و 

 تقويت هر يک موجب تقويت ديگری است.

بدين سان از ديدگاه ما محورهای زير می توانند 

و بايد محمل مبارزات طبقۀ کارگر و طرفداران 

 آزادی پرولتاريا باشند:

و مبارزه برای آزادی های سياسی  •

 حقوق عمومی

رای خواست های فوری طبقۀ مبارزه ب •

 کارگر

 مبارزه برای حقوق زنان •

مبارزه برای به رسميت شناختن حق  •

 ملل ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود

مبتنی بر  مبارزه برای سياست خارجی •

استقالل سياسی و حقوق برابر با همۀ 

کشورها، پشتيبانی از جنبش انقالبی 

طبقۀ کارگر و مبارزات دموکراتيک و 

پرياليستی مترقی در سراسر ضد ام

 جهان

 مسألۀ ارضی و دهقانیمبارزه برای حل  •

رفع استثمار و ستم بر  مبتنی بر

 کشاورزان

مبارزه برای رفع آلودگی های محيط  •

زيست و حفظ بهينۀ طبيعت برای نسل 

 های آينده
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يک از محورهای فوق  ما محتوای اساسی هر

می کنيم و آنها را مبنای بيان را در زير 

برای دست يابی به اهدافی که  هبارزۀ روزانم

در باال ذکر شدند می دانيم. برای تقويت اين 

مبارزات و برای اينکه طبقۀ کارگر يا دست کم 

کارگران آگاه بتوانند بر روند مبارزات آتی اثر 

بگذارند خواستار مبارزه مشترک و همکاری با 

تمام نيروهای طرفدار آزادی طبقۀ کارگر 

اطرنشان می کنيم که اکثر اين هستيم و خ

خواست ها تاکنون از سوی همۀ نيروهای 

کمونيست و انقالبی مطرح شده اند و از اين 

رو آنها يا بخشی از آنها را زمينه ای برای 

 همکاری وسيع نيروهای انقالبی می دانيم.

بخشی از خواست های اين محورها در شرايط 

و برآمد مبارزۀ طبقاتی و ضعف رژيم حاکم 

بخشی ديکر زمانی کامال تحقق پذيرند که 

 قدرت سياسی در دست طبقۀ کارگر باشد. 

ما مبارزۀ نظری، سياسی و تشکيالتی برای 

يعنی  ايجاد حزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر

حزب کمونيست را وظيفه ای بسيار مهم و 

انصراف ناپذير در روند مبارزۀ طبقاتی 

اين وظيفۀ پرولتاريا می دانيم. از نظر ما 

استراتژيک ِ کارگران انقالبی و کمونيست ها 

هنوز در ايران تحقق نيافته است. ما به نوبۀ 

خود در اين راه تالش می ورزيم. ما برآنيم که 

مبارزه برای ايجاد حزب سياسی انقالبی طبقۀ 

کارگر و مبارزات اقتصادی و سياسی ای که 

در باال مورد بررسی قرار گرفتند، هيچ يک 

فی ديگری و يا جانشين ديگری و يا موکول نا

به ديگری نيستند و می توانند و بايد به موازات 

يکديگر صورت گيرند. بدين سان همکاری و 

اتحاد عمل کارگران انقالبی و کمونيست ها با 

هم و با ديگر نيروهای انقالبی و دموکرات 

برای پيشبرد مبارزات اقتصادی و سياسی، با 

برای وحدت کمونيست ها و مبارزه ای ويژه 

ايجاد حزب سياسی انقالبی طبقۀ کارگر کامل 

 می شود.

 محورهای اصلی مبارزاتی که بايد مبنای

همکاری و اتحاد عمل نيروهای انقالبی قرار 

  گيرند:

حقوق و مبارزه برای آزادی های سياسی 

  عمومی

آزادی عقيده، بيان، قلم، مطبوعات، رسانه  ●

 جمعی.ها و وسايل ارتباط 
آزادی گردهمائی، تظاهرات، راه پيمائی،   •

 تحصن و اعتصاب.

 آزادی تحزب. •

 آزادی اتحاديه ها و انجمن ها. •

آزادی انتخاب شغل، محل اقامت و  •

 مسافرت.

 آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی. •

ممنوعيت سانسور مطبوعات و رسانه  •

 های جمعی.

مصونيت محل سکونت و کار اشخاص  •

 از تعرضات.
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بسته های  منوعيت کنترل نامه ها،م •

پستی، مکالمات تلفنی، پيام های 

الکترونيکی و ديگر وسايل ارتباطات 

 خصوصی اشخاص و سازمان ها.

برابری حقوقی همۀ شهروندان و رفع  •

هرگونه تبعيض جنسی، مذهبی، ملی و 

غيره در محيط کار،  قومی، نژادی و

شرايط استخدام، مزد و تصدی مسئوليت 

 و رابطه با نهادهای دولتی ها و در

 خصوصی.

جدائی دين از دولت، حکومت و آموزش  •

و پرورش؛ قطع کمک های دولتی به 

نهادهای دينی؛ لغو امتيازات سياسی، 

 حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روحانيت.

عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی  •

 افراد.

مبارزه با وجود دادگاه های اختصاصی  •

 انقالب« های دادگاه(مانند دادگاه نظامی، 

روحانيت و  ، دادگاه ويژۀ»اسالمی

 غيره).

ممنوعيت دستگيری و زندانی کردن  •

 اشخاص بدون حکم کتبی دادستان.

ممنوعيت دخالت هرگونه نيروی نظامی  •

پاسداران، نيروهای  -و سرکوبگر

سيجی ها و مأموران بانتطامی و امنيتی، 

شخصی پوش و اوباش اجير شده يا 

در تظاهرات و  -تحريک شده 

 اعتراضات مردم.

ممنوعيت دخالت هر نيروی نظامی و  •

محيط کارخانه ها، دانشگاه  سرکوبگر در

 و غيره. ها، مدارس 

معرفی و محاکمۀ همۀ آمران و عامالن  •

سرکوب، کشتارها، ضرب و شتم، و 

اعتراضات توده های  دستگيری ها در 

 مردم.

علنی بودن دادگاه ها با حضور هيئت  •

 منصفه.

حق دفاع آزاد متهم و وکيل مدافع او و  •

حق دسترسی کامل آنان به پرونده و 

 مدارک اتهام.

ممنوعيت هر نوع شکنجه جسمی و  •

روحی، و تهديد برای اقرار گرفتن يا 

مجبور کردن به اعترافات و مصاحبه 

 های تلويزيونی.

لغو مجازات اعدام و هرگونه مجازات  •

ار، وحشيانه و قرون وسطائی مانند سنگس

قطع يا ناقص کردن اعضای بدن، شالق 

 زدن و غيره.

مبارزه با سياست های اصالح طلبانه  •

(مذهبی و غير مذهبی) که می کوشند 

يوغ قانون اساسی  مردم را همچنان زير

ارتجاعی جمهوری اسالمی نگه دارند و 

به طور کلی مبارزه با همۀ خطوط 

سياسی ای که در خدمت پيشبرد اهداف 

سرکردگی و يا يبرال بورژوازی ل

 بورژوازی از هر جناح آنند.
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مبارزه با نظامی گری رژيم و همۀ  •

 اشکال بروز و تحکيم آن.

موزش رايگان در تمام سطوح برای آ •

سالگی  ۱٦ همه؛ آموزش اجباری تا سن

برای همۀ کودکان و نوجوانان دختر و 

پسر؛ تأمين رايگان کتاب ها و وسايل 

ۀ غذا درسی؛ تأمين دست کم يک وعد

 برای دانش آموزان.

ترکيب تئوری و عمل در تمام رشته ها و  •

 مقاطع تحصيلی.

بيمۀ درمانی رايگان برای همۀ کسانی که  •

 تحصيل می کنند.

مبارزه برای تأمين مسکن مناسب برای  •

 همه.

 مبارزه برای خواست های فوری طبقۀ کارگر

به رسميت شناختن حق تشکل های  •

لت و همۀ مستقل کارگری (مستقل از دو

نهادهای حکومتی، کارفرمايان، احزاب 

سياسی و نهادهای مذهبی) در همۀ 

رشته های فعاليت اقتصادی، اجتماعی، 

و نظامی، انتظامی  ،اداری، فرهنگی

 .غيره

حق شرکت و دخالت سازمان های  •

 مستقل کارگری در تدوين قانون کار.

به رسميت شناختن حق انعقاد پيمان  •

رگران و های جمعی کار بين کا

 کارفرمايان.

برقراری بازرسی کارگری مرکب از  •

نمايندگان منتخب کارگران با حقوق و 

اختيارات کافی برای نظارت بر شرايط 

کار در همۀ مؤسساتی که کار مزدی 

 در آنها انجام می شود.

ساعت کار و دو  ۴۰برقراری حداکثر •

روز متوالی استراحت در هفته، و 

ال با حداقل يک ماه مرخصی در س

حقوق و مزايای کامل، برای کارگران 

 مزدی.

 در نــممك قلاحد به ركا روزانۀ كاهش •

 و کاـخطرن یههاـحرف و ايعـصن

 .کارگرانالمت ـس ایرـب رـمض

 شب ۸ ساعت از شبانه ركا ممنوعيت •

 یتههاـشر مۀه در حـصب ٦ اــت

 به كهاردی وـم یتثناـسا هـب دیاـقتصا

 نیف اليلد به یگرركا یهانمازسا تأييد

 وریرـض ًاـمطلق میعمو هاـفر اــي و

 ساعت ٤ ازه ـنكآ طرـش هـب ،دـباش

 .دــنكن وزتجا

 و نیيما ــتی،شابهد راتمقر ایجرا •

 رـنظ رـيز راـك طـمحي اظتـحف

 كهتی اـمؤسس مۀه در ،ههاـيدتحاا

. دـكننمی راــك نهاآ در دیمز انگرركا

 و رتاـنظ قـح از ايدـب ههاـيدتحاا

 ،يگری داـهاربزا و هان يـشما رسیبر

 ركا محل ت،تأسيسا م،خا ادمو

 ،هان الـس دن،اـمع ،اـههگاراــك(
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رسی بر يزـن و) هيرـغ و راـك یاـفترهد

 محيط یسرما و گرما ،تهويه تست و

 دنوـب بـمناس ا،وـه گیاكيزـپ ر،اــك

ت ـضعيو اـب راـند كرو کار و تـپُس

 گیتـخس لـماعو ان،رـگراــك نیبد

 لیغـش زای ریاـبيم و طرـمف

هها ـمينز نـيا در و ندـباش رداروـبرخ

 در زمال تهيالـتس و تاـطالعا ايدـب

 قـح و دوـش تهـشاگذ هاـنآ راـختيا

 محيطدر  را سـهرك اـب آزاد ـۀمصاحب

 .  ندــباش شتهدا ركا

ممنوعيت اجبار کارگران به انجام  •

 اضافه کاری.

 نۀبها به دمز كسر و جريمه عنو هر لغو •

 ایرـب قوـحق تـخداپر. دـتولي تاـايعض

 و ریبيما ، دورانهـموجی اـغيبته

 هرگونه و بعتصاا نماز ،نقاهت

 اـي نیف لـاليد هـب دــتولي توقف

      .  دیاـقتصا

تعيين حداقل مزد براساس هزينۀ  •

متوسط خانوار شهری (بر طبق آمار 

بودجۀ خانوار) و افزايش آن به نسبت 

عی کار با تأييد تورم و بارآوری اجتما

 نمايندگان منتخب کارگران.

 در شاغل رجیخا انگرركا یبربرا •

 نۀميز در انیيرا انرـگراـك اـب انرــيا

 ،رـبابرر اـابل كـمق در رـبابر دزـم

 یاـيامز مۀه و هـبيم زش،وـمآ

 در ندـش كلـمتش قـح و یرـگراـك

  .اـهونیتعاو  یرــگراــك یهانمازاــس

 ایرـب ایهـحرف راــك ممنوعيت •

. لاـس ۱٦ رـيز ناـنانوجو و ناـكدكو

 لسا۱۸ا ـت ۱٦ ناـناجو راـك تـيودمحد

. روز در اعتـس ٤ هــب كثراحد

 در ناـناجو نـگرفت راـك هـب تـممنوعي

 در نيزو  گیالـس ۱۸ اـت ریبكاـش

 المتــس ایبر كه ئیحرفهها و صنايع

 .دـنآور ناـيز ناـنآ

ی کار بی مزد تحت هر اسم ممنوعيت •

 که باشد.

 یشتههار مۀه در نناز ركا ممنوعيت •

 ناـيز المتـس رـنظ از هـك تــصنع

 .دـنآور

 هــك درانیما مۀه نۀشبا ركا ممنوعيت •

 د.ـندار لاـسدخر دـنزفر

 دهيرـش دراناـم ایرـب ئیاـهقطاايجاد ا •

 كه تیمؤسسا و خانههاركا مۀهدر 

 حتاترـسا. دـكننمی راـك هاـنآ در ناــنز

 ل نيمـقاحد تدـم هـب دهيرـش دراناـم

 ثرــكاحد ِنیماز صلافو طی در ساعت

 دراناـم راـك تاعاـس اهشـك. اعتهـس ۳

 به دهیق شيرـح تـخداپر. دهيرـش

 .  ناــنآ

 ركا مقابل در برابر دمز ختداپر •

 .ناـنز و دانرـم هـب رــبابر

 .انرـگراــك به دالاو حق ختداپر •
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 ری،اـبيك مۀبي قـح نۀهزي تـخداپر •

 تاـصدم و ادثوـح گی،تـنشسزبا

 و دگیفتار ااــك از ری،اــبيم ر،اـــك

 اـفرمركا ۀهدــع بهبايد  ردگیسالخو

 .        باشد

حق بيمۀ عمومی بيکاری برای  •

 کارگران بيکار و همۀ جويندگان کار.

؛ بيمۀ سوانح و درمانبهداشت و بيمۀ  •

  از کارافتادگی.

بيمۀ عمر همۀ کارگران به عنوان  •

 از بيمۀ اجتماعی.بخشی 

تعطيل رسمی و با حقوق روز اول ماه  •

مه در همۀ مؤسساتی که کارگران 

 . می کنندمزدی در آنها کار 

حق بازنشستگی کارگران پس از  •

حداکثر سی سال کار يا شصت سال سن 

بر مبنای باالترين حقوق دريافتی؛ 

افزايش ساالنۀ حقوق آنان به نسبت 

هش افزايش مزد کارگران شاغل؛ کا

سنوات کار و يا سن  ميزان حداکثر

بازنشستگی در مشاغل دشوار و 

خطرناک: تعيين اين امور در صالحيت 

اتحاديه های کارگری مستقل و ديگر 

 ارگان های منتخب کارگران است.

ماه  ۴مرخصی زايمان به ميزان حداقل  •

با حقوق و مزايای کامل برای زنان 

ه کارگر شاغل يا بيکار؛ تقبل همۀ هزين

های مراقبت و درمان پيش و پس از 

زايمان توسط سازمان بيمه های 

 اجتماعی.

تضمين پرداخت مزد کارگران در پايان  •

هر ماه برای کاری که انجام داده اند، 

توسط دولت، در صورتی که کارفرما 

به هر دليل از پرداخت آن شانه خالی 

 کند.

ممنوعيت بستن کارخانه ها توسط  •

أييد اتحاديه های کارفرمايان بدون ت

کارگری يا ديگر سازمان های منتخب 

 کارگران.

ممنوعيت اخراج کارگران توسط  •

حاديه های کارفرمايان بدون تأييد ات

های منتخب  کارگری يا ديگر سازمان

 کارگران.

بازگشت فوری کارگرانی که به علت  •

مبارزه برای خواست های کارگری 

شده اند به کار خود؛  زندانی و اخراج

فع اتهام و منع تعقيب آنها و پرداخت ر

 حقوق و مزايای مدتی که از کار

 برکنار شده بودند.

 روـمنظ هـب ئیاـفترهد داـيجا •

. بیاــيركا حــصحي هیماندزاـــس

ی هانمازاــس بیاــيركا یاــفترهد

 با کيدنز از بايد كه هستند ی ایگرركا

 یهانمازاـس رـيگد و ههاــيدتحاا

 .ندـباش طاـتبار در یرـگراـك

 ه،اـمانگدر ری،وـخاغذ النـس داـيجا •

 زی،وـمآ ادوـس سالـك م،اـحم
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و  تاــجتماعا لـمح ،هـكتابخان

 در یهنر و گیفرهن یفعاليتها

 دوـخ ادارۀ تـتح ههاــخانركا

 .انرـگراـك

 ركتــش و زیمورآكا نماز بحتساا •

 ادوـس یاـهسكال در ادوـبيس انرـگراـك

 فتر تأمين. ركات اعاـس ءزـج زیوـمآ

 طـتوس هــخانركا به انگرركا مدآ و

 اعتـس ـکي دزـم تـخداپر. اـفرمركا

 ایبر هشد فصر نمازابل ـمق در راـك

 .  هـخانركا هـب دــمآ و فتر

 دهبوــب ایبر راتمقر و نيناقو ضعو •

 .یرـگراـك نیكوـمس اطقـمن

 یگرركا زرسیبا یهاتهيأ اریبرقر •

 یرـگراـك یهانمازاـس باـنتخا هــب

 انرـگراـه كـكتی اـمؤسس مۀه ایرـب

 نـيا. دـكننمی راـك هاـنآ در دیزـم

 را االـــب اردوـم مۀه ایرـجا اـهتهيأ

 كه یيگرد تمؤسساو  ههاــخانركا در

 يزـن و دـكننمی راــك نهاآ در انگرركا

 ردوـم ی،رـگراـك یاـهیكو در

 .هندد ار میرـق زرسیبا

 نـبي فختالا حل یهانگاار ديجاا •

 ركتـش اـب ،فرماركا و رـگراـك

ان رـگراـك بـمنتخ ناـايندگـنم

 یهانمازسا يگرد اـي يههادتحاا(

 میعمو ایه ـحرف و تیصنع

د قتصاا یشتههار مۀه در) انرـگراـك

 .  روـكش

  مبارزه برای حقوق زنان

لغو تمام قوانين و مقرراتی که زنان را  •

از نظر حقوقی، سياسی، اجتماعی، 

ی در وضعيتی اقتصادی و فرهنگ

 فروتر از مردان قرار می دهند.

 سیسترد انعـم هــك تیتبعيضا مۀه لغو •

 ن،وـاگـگون اغلـمش هـب ناـنز

 ئی، اداری،اـقض سی،سيا یئوليتهاـمس

 ی،نرـه نی،ف گی،فرهن می،عل یفعاليتها

 .  دـنا عیاـجتما تاـخدم و ورزشی

 هـجمل از( گیانــخ رِ كايجِی رتد تبديل •

 تـخدم اـي تـصنع کـي هـب) یدارهـبچ

 یمينههاز از کیي كهعی اـجتما میعمو

 .  تـسا ناـنز یآزاد یداــم

لغو حجاب اجباری و احترام به آزادی  •

 در انتخاب پوشش.

ممنوعيت چند همسری و عقد موقت  •

 (صيغه).

برابری زنان با مردان در زمينۀ  •

نگهداری و تربيت فرزندان و همۀ 

گی امور و تصميمات مربوط به زند

 خانوادگی.

زن و مرد از تقسيم  برابرسهم بری  •

 ارث.

 انندـم ناـنز قـح ناختنــش سميّتر به •

 ادهانوـخ ۀايندـنم انوـعن هـب دانرـم قـح

 و تیلدو جعامر مۀه اـب طاـتبار در

 .تیلدو يرــغ
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 و تــتربي در دانمر با نناز برابر حق •

 .دوـخ اندـنزفر ـتیرپرسـس

 و ائیجد در ندارــم با نناز برابر حق •

 .  قالـط

 هـب زن نیانوــق یهاگیبستوا لغو •

 .  وهرـش

سالگی و  ۱۸ممنوعيت ازدواج زير  •

سال تمام يا  ۱۸حق تمام افراد بالغ (

بيشتر) در انتخاب همسر يا شريک 

زندگی بدون هيچ گونه منع و محدوديت 

 از نظر دينی، ملی، نژادی و غيره.

حق انحصاری تصميم گيری زنان  •

ط جنين خود و رايگان بودن برای سق

 آن.

مزد برابر زنان کارگر و حقوق بگير با  •

 مردان در مقابل کار يکسان.

پشتيبانی از مبارزات زنان، به ويژه  •

دست يابی  برای تالشکارگر، در زنان 

به آزادی و برابری حقوقی، سياسی، 

 اجتماعی و اقتصادی با مردان.

 و ق؛الـط اـي ازدواج هـب راـجبا یاـلغا •

 تـيودمحد اـي تـممنوعي هـرگونـه وـلغ

 يا دعتقاا ه خاطرــب ازدواج رـما در

 هـب اـي بـمذه و نــيد به دعتقاا معد

 و انرـمآ. میقو و ملی ادی،ژـن لـالئد

 و ممنوعيتها ،هارجباان ـيا نامالـع

 تـتح ايدــب و مجرمند يتهاودمحد

 .يرندـگ اررـق نیانوـق درـپيگ

 نیمد رتصو به قطال و ازدواج ثبت •

 اـي تیلدو یاـفترهد در نیيد يرــغ و

 .يهادارهرـش

 قطال يا ازدواج نیيد سمامر ایجرا •

 ،تـسا زاـمج صیخصو رتوـص هــب

می ن سميتق رالـا طـي ازدواج هـب اـما

 نیيد مـسامر از شینا یتعهدها و هدد

 .دـنارند نیانوـق ارزش و هـجنب

 يربهاـش ،هــمهري از نقانو حمايت معد •

 .لـقبي نـيا از و

مبارزه برای به رسميت شناختن حق ملل 

 ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود

رابری حقوقی و سياسی همۀ ملت های ب    ●

ساکن ايران و حق آنها در تعيين سرنوشت 

 خود.

مبارزه با تمام سياست هائی که به گونه  •

ای زمينۀ نژادپرستی، برتری ملتی بر 

برتری ملت ديگر و يا عظمت طلبی و 

جوئی را فراهم می سازند يا تقويت می 

 کنند.

لغو زبان رسمی و به رسميت شناختن  •

زبان ملت های ساکن ايران در حوزه 

 و آموزشی. های اداری، قضائی
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مبتنی بر استقالل  مبارزه برای سياست خارجی

سياسی و حقوق برابر با همۀ کشورها، 

پشتيبانی از جنبش انقالبی طبقۀ کارگر و 

ات دموکراتيک و ضد امپرياليستی مترقی مبارز

 در سراسر جهان

استقالل سياسی کشور، برابری حقوق  •

با همۀ کشورهای ديگر و عدم دخالت 

در اموری که حق حاکميت ملی 

 کشورها را نقض می کند.

افشای  ممنوعيت ديپلماسی سّری. •

 قراردادهای ارتجاعی و امپرياليستی.

به مبارزه با سياست های امپرياليسم  •

 ويژه در منطقۀ خاورميانه و ايران. 

پشتيبانی از مبارزات طبقۀ کارگر به  •

ضد سرمايه داران، دولت های سرمايه 

سرمايه داری در سراسر  داری و نظام 

 جهان. 

پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک و  •

انقالبی توده های مردم همۀ کشورها به 

ضد امپرياليسم و ديگر نيروهای 

عبارت پردازی های  ارتجاعی؛ افشای

به اصطالح ضد امپرياليستی نيروهای 

ارتجاعی و به طور مشخص رژيم 

جمهوری اسالمی که از آن برای فريب 

مردم، سرکوب مخالفان و پيشبرد 

سياست های ارتجاعی خود در داخل و 

 خارج بهره برداری می کنند.

مبارزه با جنگ های تجاوزگرانه و  •

سلطه طلبانه و به طور مشخص 

تجاوزهای نظامی امپرياليسم آمريکا و 

متحدانش در منطقۀ خاورميانه و آسيای 

 مرکزی.

مبارزه با خطوط سياسی شووينيستی،  •

ناسيوناليستی و نژاد پرستانه در درون 

 و بيرون جنبش کارگری.

 مسألۀ ارضی و دهقانیمبارزه برای حل 
 مبتنی بر رفع استثمار و ستم بر کشاورزان

منابع طبيعی: همۀ ملی کردن زمين و  •

زمين های کشور و منابع طبيعی روی 

زمينی و زير زمينی در ايران بايد در 

مالکيت جامعه باشد؛ حق بهره برداری 

از زمين های کشاورزی در اختيار همۀ 

کسانی قرار گيرد که به طور مستقيم 

روی زمين کار می کنند؛ توليد تعاونی 

مولدان مستقيم در اين عرصه ها به 

ت شناخته شود و زير حمايت رسمي

 دولت کارگری باشد.

پشتيبانی از مصادرۀ زمين زمينداران  •

 بزرگ توسط دهقانان زحمتکش.

حمايت از خواست های دهقانان  •

زحمتکش برای بهبود زندگی اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی شان، و کمک بی 

دريغ به مبارزات انقالبی آنان با دولت، 

 .زمينداران و سرمايه داران
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مبارزه به منظور برقراری بيمه های  •

اجتماعی شامل بيمۀ بهداشت و درمان، 

حوادث و سوانح کار، از کار افتادگی، 

بازنشستگی با حقوق و بيمۀ عمر 

رايگان برای همۀ دهقانان فقير و ميانه 

 حال.

مبارزه برای برقراری بيمۀ محصوالت  •

کشاورزی و بيمۀ توليد کشاورزی در 

، خشکسالی و حوادث مقابل آفات نباتی

طبيعی و تأمين بخش مهم هزينۀ آنها 

 توسط دولت. 

پشتيبانی از تشکل های مستقل دهقانان  •

در زمينه های توليد، مبادله و بهبود 

شرايط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 .آنان

مبارزه برای رفع آلودگی های محيط زيست و 

 حفظ بهينۀ طبيعت برای نسل های آينده

ه برای رفع آلودگی های محيط مبارز    ●

زيست و حفظ بهينۀ طبيعت برای نسل 

های آينده حتی در شرايط موجود ممکن 

نی گااربايد رائی لت شواست. اما دو

و م ـتنظيـۀ آن ظيفوه ـكد آورد وـجوه ــب

ظ ـه حفـبط وـمرب سياست هایای رـجا

ا ـبری اـهمكدر ت ـيسزط ـمحيد هبوـبو 

ورزی، اــشكی، رـــگراـكی هادهاـن

ی، يزرهـبرنامعی اــجتمن ااــگار

ی مانهازاـستی، اـتحقيقمی و ز علـكامر

شهرداری ها و نی، اـمـتی و درشابهد

نۀ ميل در زفعاتی لدوير ــغ انجمن های

 . دـت باشـيسزط ــمحي

*** 
ما همۀ مبارزان راه آزادی طبقۀ کارگر و 

مبارزانی را که برای برقراری حقوق 

مردم در ايران می کوشند به  دموکراتيک تودۀ

 حول اين منشور وگرد هم آمدن و اتحاد 

  مبارزه در پيشبرد آن فرا می خوانيم!

 ۲۰۱۳ دسامبر، ۱۳۹۲ دی

 کارگران انقالبی متحد ايران

 

 

 

جاويد رشآ  

هر روز که می گذرد ابعاد جديدتری از دزدی 

ها، چپاول ها و حاتم بخشی های سران و مهره 

باندهای حکومتی رژيم، رو می های وابسته به 

بر  بين خودگردد. آنان در درگيری های جناحی 

سر دستيابی بيشتر به زر و زور تا بدانجا پيش 

می روند که از تسويه حساب های خونين تا 

قربانی کردن شرکای سابق خود ابايی ندارند. 

از شنود مکالمات، فيلم گرفتن از جلسات 

مالی گرفته تا محرمانه، رو کردن اسناد فساد 

افشای شخصی ترين زوايای زندگی رقبا، شيوه 

هايی است که برای حفظ موقعيت خود و در 

اختيار داشتن برگ برنده به کار گرفته می 
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شود. پشت پردۀ بسياری از اين پرونده ها، به 

گونه ای حاکی از اَعمال ننگين و کثيف حاکمان 

و وابستگان شان جهت برخورداری از خوان 

ی رنگين از خون و دسترنج مردم بی چيز يغما

، که روی منفورترين حکومت های تاريخ است

. بيشرمانی که بر خود ساخته استرا نيز سفيد 

» پاک ترين دولت تاريخ«و عمالشان نام 

 نهادند! 

 موجوديتاين عملکردها سابقه ای به قدمت 

سياه جمهوری اسالمی دارد، داستان بنياد نبوت 

ری قمی، بنياد الهادی و هادی و آيت هللا آذ

غفاری، بخشش ها و واگذاری صنايع به جناح 

در زمان نخست وزيری » پيروان خط امام«

ميرحسين موسوی، وام پرداخت شده به مصر 

در زمان رژيم سابق و جابجائی آن با دادن 

هواپيما به شرکت هواپيمايی ماهان، اختالس 

ميلياردی مرتضی رفيق دوست، داستان  123

شهرام جزايری و خريدن نماينده های مجلس، 

 3000وزرا و حتی خامنه ای، اختالس 

ميلياردی امير منصور آريا، پرونده مه آفريد 

خسروی و سند سازی های صوری و اِعمال 

نفوذ مقامات دولتی برای تأمين منابع مالی 

اختالس کنندگان ... اما از همه مهم تر پرونده 

همدست  قاضی مرتضوی جنجالی ترين

حکومتی حضرات و پروژه های مختلف آن 

. موضوع سازمان تأمين اجتماعی و است

چپاول کارخانجات و شرکت ها و سرمايه های 

متعلق به آن و بخشش های بی حساب از دارايی 

های اين سازمان که در واقع مالک اصلی آن 

کارگران و بيمه گذاران تأمين اجتماعی هستند، 

است. مرتضوی که در  داغ تر از همه مسائل

سنين جوانی با حمايت برخی سران حکومتی از 

موقعيت ممتازی در نظام قضايی جمهوری 

اسالمی برخوردار گرديد به پاس خوش خدمتی 

های سرکوبگرانه و عملکردهای غيرانسانی 

اش در محاکم و سيستم قضايی به عنوان 

نورچشمی قوه قضائيه و واليت فقيه از 

وردار گرديد. قاضی مصونيت سياسی برخ

مرتضوی ِ جنايتکار سال ها در جايگاه شکنجه 

گر، بازجو و ضرب و شتم منجر به قتل 

زندانيان بی دفاع (از جمله قتل زهرا کاظمی 

خبرنگار)، ماشين کشتار و سرکوب رژيم را 

بی وقفه می گرداند. نقش فعال او در سرکوبی 

و ماجرای کهريزک و  88جنبش اعتراضی 

تل جوانان زندانی، از چنان ابعاد تجاوز و ق

جنايتکارانه ای برخوردار بود که خامنه ای 

در اين » برخی تخلفات«مجبور به پذيرش 

بازداشتگاه مخوف گرديد. اما رژيم برای فرار 

از مسئوليت و انحراف افکار عمومی، به 

مانورهای کاذب روی آورد و در نمايشی 

 کميک مرتضوی را بازخواست و به پرداخت

هزار تومانی محکوم ساخت!  200جريمۀ 

چندی بعد براساس گزارش هيأت تحقيق و 

تفحص مجلس مشخص شد که مرتضوی به 

يکی از شاکيانی که در پرونده کهريزک شکايت 

ميليون  84خود را از وی پس گرفت، مبلغ 

تومان از جيب سازمان تأمين اجتماعی به 

 -عنوان تشکر پرداخت کرده است. (آرمان
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رغم اين مسائل با به ) مرتضوی 3/10/92

لطف رهبری و حمايت احمدی نژاد باز هم در 

پست مسئول سازمان تأمين اجتماعی ابقا گرديد 

و حتی با وجود مخالفت رقبای حکومتی و رأی 

ديوان عدالت اداری مبنی بر برکناری وی با 

اصرار رئيس دولت و در حاليکه قانوناً نمی 

ين اجتماعی را توانست رياست سازمان تأم

دولت امام «برعهده داشته باشد در حمايت قاطع 

احمدی نژاد پس از تکيه زدن بر » زمانی

سازمان، در يک بده بستان اين صندلی رياست 

شرکت از  138باندی اقدام به واگذاری 

مجموعه شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی 

ميليارد يورو به "بابک  4(شستا) به مبلغ 

اين د که تاکنون هيچ مبلغی بابت زنجانی" کر

. اکنون قسمت هايی معامله پرداخت نشده است

متن کامل گزارش تحقيق و تفحص مجلس «از 

را که خبرگزاری » اجتماعی  از تامين

دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر کرده است 

 : مرور کنيم

شرکت به  138قرارداد واگذاری انحصاری  «

  سورينت قشم

وزهای اوليه بررسی به هيأت در ر -2

موضوعی دست يافت که تا روزهای پايانی کار 

خود بسياری از اوقات اعضاء هيأت را درگير 

ای به شماره  نامه خود نموده بود. تفاهم

 1391/ 9/ 27در تاريخ  1000/91/9135

مابين سازمان و شرکت هلدينگ سورينت  فی

قشم به مديرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد 

مطابق اين تفاهم نامه مقرر شده بود تا  گرديد.

 138ميليارد يورو (معادل ين ژاپن)  4سقف 

شرکت متعلق به سازمان تأمين اجتماعی که 

اند،  عمدتاً موضوع اصلی تحقيق و تفحص بوده

نامه که  به شرکت مذکور واگذار گردد. اين تفاهم

به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختيار 

شرکت  207 شرکت از مجموع 138

 گذاری تأمين اجتماعی (شستا) شامل:  سرمايه

هواپيمايی ج. ا. ا، فوالد خوزستان، فوالد 

مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، 

پتروشيمی غدير، پتروشيمی تبريز، شرکت ملی 

نفتکش، چوب و کاغذ ايران، شرکتهای مختلف 

ای، (ملت، ميهن، دانا، پارسيان)، بيمه

ج. ا. ا، بانکهای مختلف از جمله کشتيرانی 

پاسارگاد، تات، پارسيان، دی و ... صنايع مس 

شهيد باهنر و ... به هلدينگ سورينت قشم بوده 

است، دارای اشکاالت عديده حقوقی و عدم 

رعايت قوانين مصّرح قانونی در ابعاد مختلف 

 باشد. می

نامه  اشکاالت و نواقص وارده بر تفاهم 

   منعقده:

نامه معامالتی  ) آئين36راساس ماده (ب -الف

سازمان فروش اموال غير منقول با پيشنهاد 

مديرعامل، تأييد هيأت مديره و تصويب هيأت 

امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری 

در رشته مربوط به صورت مزايده عمومی و 

يا از طريق مؤسسه امالک و مستغالت سازمان 

اينکه ميزان  انجام خواهد شد، با عنايت به
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مالکيت شرکت شستا در بسياری از شرکت 

 100ميزان  ) به 2های فهرست پيوست شماره (

باشد، اموال غيرمنقول محسوب  درصد می

گردد و در اين ارتباط مصوبه هيأت امنا در  می

خصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده 

های مذکور است. همچنين نحوۀ فروش شرکت

ی و از طريق مؤسسه به صورت مزايده عموم

 امالک نيز نبوده است. 

درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور، نامه  -ب

مديريت  1391/ 3/ 10مورخ  423502شماره 

الملل بانک مسکن مبنی بر واريز  امور بين

حواله ارزی دريافتی به مبلغ 

 firstين ژاپن از  442.524.454.500

Islamic investment bank ltd  مالزی در

به حساب قرض الحسنه ارزی  91/3/10 تاريخ

سازمان تأمين اجتماعی نزد  5/8741به شماره 

اداره کل عمليات ارزی بانک مسکن در بانک 

 10مذکور واريز گرديده است، ولی پس از 

روز مديريت امور بين الملل بانک مسکن طی 

 91/10/13مورخ  91/1/6245نامه شماره 

نمود که به ) به سازمان اعالم 5(پيوست شماره 

دليل اينکه بانک دريافت کننده وجه حواله 

ارزی در مالزی در فهرست جديد مؤسسات 

مورد تحريم آمريکا و اتحاديه اروپا قرار گرفته 

است، لذا وجه مورد نظر قابليت انتقال بين 

 المللی نداشته و ندارد. 

حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً 

ده آن (شرکت امکان استرداد واريز کنن

سورينت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور در 

خصوص تأئيد واريز وجه به حساب سازمان 

تأمين اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه 

بوده است و در صورت عدم وجود تأييديه 

 مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گرديد. 

 91/9/26مورخ  1339مصوبه شماره  -ج

رر گرديده به استناد بند هيأت مديره سازمان مق

تبصره يک ضوابط اجرای بودجه سازمان » د«

های تحت پوشش  ) شرکت7(پيوست شماره 

واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد 

ديون دولت دريافت گرديده را حتی االمکان به 

صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه 

) بودجه 1مذکور مغاير با بند (د) تبصره (

وده است. زيرا برابر بند مذکور بايد سازمان ب

گذاريهای  هايی که در بخش سرمايه شرکت

انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و يا 

باشند  گذاری نمی متناسب با سياستهای سرمايه

توسط هيأت مديره صندوق به فروش برسند. در 

صورتيکه بيشتر شرکت هائی که در ليست 

اند  ر گرفتهفروش به شرکت سورينت قشم قرا

دارای بازده و سود باالئی بوده اند به عنوان 

نمونه پتروشيمی آبادان که يکی از پر 

ها در کشور بوده و طی سال  ترين شرکت بازده

% 54%، 82% ، 58به ترتيب  91تا  88های 

% بازدهی سرمايه داشته است و يا 164و 

 89شرکت پتروشيمی اميرکبير طی سنوات 

% 65% و 5/44%، 5/22 به ترتيب 91لغايت 

 اند.  بازدهی سرمايه داشته
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منظور صدور چک تضمين موضوع بند  به  –د 

نامه، حساب  ) تعهدات سازمان در تفاهم3(

با امضاء  440081426111سپرده شماره 

آقايان سعيد مرتضوی و علی پيرداده خانی 

(مديرعامل وقت و مديرکل امور مالی) در 

ی تهران در بانک مسکن شعبه مستقل مرکز

(حدود يک ماه پس از  91/ 10/ 21تاريخ 

انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گرديده و تعداد پنج فقره 

لغايت  591352/823چک به شماره های 

ميليارد 177809جمعا به مبلغ  591256/823

لایر از حساب مذکور صادر و به خريدار 

تحويل گرديده است، شايان ذکر است هيچ گونه 

خصوص ثبت عمليات حساب اطالعاتی در

مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تأمين 

اجتماعی موجود نبوده و هيچ گونه اطالعاتی 

در اين خصوص به اين گروه ارائه نگرديده 

 » است.

مأموريت ديگر مرتضوی برای پی گيری 

کارگران و  دارايی هایپروژه به يغما بردن 

زحمتکشان، بذل و بخشش های ميلياردی به 

مديران عالی رتبه سازمان و ديگر نهادهای 

دولتی، وزرا و معاون اول رئيس جمهور و 

. طبق گزارشات استنماينده مجلس  157

منتشره در مطبوعات، مرتضوی بدون آنکه با 

مانعی روبرو باشد با دست و دل بازی چوب 

حراج به سرمايه های تأمين اجتماعی زده است. 

که در امر  راتی وی ابتدا شرکت ها و کارخانجا

% و حتی 100توليد و سوددهی از بازدهی 

بيشتر برخوردار بوده اند با قيمتی نازل به 

بابک زنجانی (سرمايه دار وابسته به باندهای 

حکومتی) واگذار نمود و پس از آن برای پنهان 

سازی تاراجگری های باند در قدرت به 

سرکردگی خامنه ای اقدام به رشوه دهی و بستن 

. رانت خواری، رشوه کردن نزديکان خود دها

دهی، خريدن مسئوالن و مأموران حکومتی 

شيوه ای رايج در رژيم سراپا فاسد جمهوری 

اسالمی است. اَعمالی که سال ها پيش از اين 

شهرام جزايری به نام کمک به بيت رهبری و 

سازمان های خيريه و مسافرت و گردش گری 

و ... انجام می های نمايندگان مجلس و وزيران 

داد، مرتضوی به نام کارت های هديه، پاداش، 

 :دادتشکر و کمک های بالعوض انجام 

 899نيز درقالب  92در شش ماهه اول سال « 

ميليارد لایر  27.6رديف هزينه مجموعا 

ميليارد لایر از  10.5پرداخت شده که حدود 

طريق بسياری از مديران و اعضای هيات 

ا به پرسنل تحت عناوين مديره سازمان عمدت

مختلف و مقدار بسيار اندکی به درمان بيمه 

شدگان اختصاص پيدا کرده و هزينه شده است. 

و نيمه  91های سال در خصوص مابقی پرداخت

مبالغی به شرح ذيل اعطاء شده است  92اول 

که محل تامل و پيگيری است. اين در حاليست 

 که دستورالعمل ياد شده نسبت به مشمولين

 کمک يا وام صراحت کامل دارد. 

و شش ماهه  91شده در سال   مبالغ پرداخت

  92اول 
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پانصد ميليون لایر کارت هديه اختصاصی  -1

به آقای رحيمی معاون اول وقت رئيس 

جمهوری (تحويل به رئيس دفتر آقای ترابی 

جهت مساعدت به ايتام وهزينه درمان مراجعين 

تماعی) (تأييديه با اولويت بيمه شدگان تأمين اج

92/1/22 ( 

يک ميليارد لایر به آقای عباسی، سرپرست  -2

وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 ) 92/1/20(تأييديه 

االسالمی معاون  يک ميليارد به آقای شيخ -3

وقت اجتماعی رئيس جمهور (تأييديه 

92/1/20 ( 

پانصد ميليون لایر کارت هديه به آقای  -4

وقت وزارتخانه (تحويلی  عباسی سرپرست

92/1/8 ( 

دويست و پنجاه ميليون لایر بن فروشگاه  -5

رفاه متولی حسينيه شهيد مطهری در استان يزد 

 ) ۹۲/۳/۱۷(تأييديه 

دويست ميليون لایر به بنياد خيريه مهربانی  -6

های ايتام شهر ری  ها جهت کمک به خانواده

)92/3/17 ( 

ه رفاه به آقای يکصد ميليون لایر بن فروشگا -7

دکتر امينی مديرعامل خبرگزاری موج (تأييديه 

92/3/17 ( 

خانواده نيازمند  48چهارصد ميليون لایر به  -8

 ) 2/31/92و فاقد سرپرست استان يزد (تأييديه 

آقای اميدی شهرکی، مديرعامل ايرنا يکصد  -۹

و چهل ميليون لایر کارت هديه (تأييديه 

92/2/24 ( 

ی، دبير هيأت دولت پنجاه آقای صدوق -10

 ) 92/3/17ميليون لایر کارت هديه (تأييديه 

آقای شيرمردی، ستاد نماز جمعه تهران  -11

يکصد ميليون لایر کارت هديه (تأييديه 

۹۲/۳/۱۷ ( 

آقای سعيدی، مديرمسئول روزنامه آرمان -12

يکصد ميليون لایر کارت هديه (تأييديه 

17/3/92 ( 

به پرسنل نهاد رياست يکصد ميليون لایر  -13

 ) 17/3/92جمهوری به صورت هديه (تأييديه 

الحسنه  اعطای يک ميليارد لایر وام قرض -14

االسالمی معاون اجتماعی وقت  به آقای شيخ

رئيس جمهور حسب مصوبه هيأت مديره 

چک شماره  12/5/92سازمان (واريزی 

بانک رفاه کارگران) که در تاريخ  623650

 گرديد. تاديه  2/9/1392

دويست و بيست و پنج ميليون لایر بن رفاه  -15

تحويل به آقای ضابطی مديرکل روابط عمومی 

 ) 1/92/4جهت توزيع بين خبرنگاران (تحويلی 

يکصد ميليون لایر بن رفاه دفتر بازرسی  -16

ويژه رئيس جمهوری وقت بابت پاداش گزارش 

 ) 17/3/92مربوط به تأمين اجتماعی (تأييديه 

چهارصد و بيست و شش ميليون لایر در  -17

قالب بن رفاه و ششصد و هجده ميليون و پانصد 
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هزار لایر وجه نقد به کانون نخبگان عدل 

تهران (ايتام) حسب درخواست رئيس هيأت 

 ) 18/3/92مديره کانون مذکور (تأييديه 

هفتصد ميليون لایر به کانون نخبگان عدل  -18

هزينه خريد  تهران (ايتام) که بخشی از آن

ساختمان شده است (مصوبه هيأت مديره) 

)92/2/30 ( 

اختصاص دو ميليارد و پانصد ميليون لایر  -19

(کمک هزينه ساخت سالن آموزشی) به کانون 

نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هيأت مديره 

سازمان جهت آموزش ايتام معرفی شده از 

سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور 

 حداث. پس از ا

قابل توجه اينکه حسب آگهی تاسيس اين کانون 

و  24052و تحت شماره  16/2/1388در 

آقای سعيد  10103947699شناسه ملی 

مرتضوی به سمت نائب رئيس هيات مديره اين 

 کانون معرفی و ثبت شده است. 

فقره وام قرض الحسنه به آقايان  2اعطای  -20

وق پارسا و رضوانی اعضاء هيأت امنا صند

لایر و يک فقره  527 500000هر يک به مبلغ 

وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ 

 پانصدميليون لایر. 

عضو  4ميليون لایر به  480پرداخت  -21

 -هيأت امناء سازمان (علی يوسف پور

سيد محمد ياراحمديان و  -غالمحسين رضوانی

 محمد پارسا) حسب نظر وزير وقت.  

يليون لایر وجه نقد و م 300پرداخت مبلغ  -22

ميليون لایر کارت هديه جهت توزيع به  150

هر يک از اعضاء هيأت مديره سازمان در 

 مرداد و شهريور سال جاری 

موارد فوق بخشی از مبالغ پرداخت شده در 

قالب وجه نقد يا کارت ها و اوراق بهادار به 

کسانی است که از هر حيث مجوز قانونی در 

 ارد. خصوص آنها وجود ند

رديف تعداد  28طی  91هر چند در سال  -23

 10نيم سکه و  17سکه تمام بهار آزادی،  128

ها عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات و همايش

و تقدير و تجليل اختصاص و اعطاء شده است، 

 435تعداد  92ماهه اول سال  5اما فقط در 

نيم سکه اختصاص  45سکه تمام بهار آزادی و 

ه که در ميان دريافت کنندگان سکه و اعطاء شد

نام تمامی مديران عالی سازمان، دبير وقت 

هيأت دولت آقای صدوقی، تيم حفاظت 

مديرعامل، آقای محمد پارياب و دو عضو 

سکه  60هيأت امنای سازمان وجود دارد. تعداد 

تمام بهار نيز بابت جشن شصتمين سالگرد 

آن سازمان به برخی افراد اعطا شده که ليست 

 به ضميمه گزارش است. 

مديرعامل و کليه اعضای  91در سال  -24

هيأت مديره شامل آقايان سعيد مرتضوی، 

صمداله فيروزی، بهنام پرهيزگار، عليرضا 

عسگريان، سيد نورالدين شهنازی زاده، 

عليرضا صابر کوچک سرايی و عزيز 

دولتخواه هر يک پانصد ميليون لایر وام 
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نيز  92ودند. در سال الحسنه دريافت نم قرض

آقايان عبداله عمادی و حسين حسنی بافرانی هر 

يک مبلغ پانصد ميليون لایر تسهيالت 

الحسنه دريافت نموده اند که در اين  قرض

فقره وام  ۳های قبل بجز  موضوع طی سال

 ای مشاهده نشد.  ضروری و وديعه مسکن سابقه

سال اخير آقای علی ذبيحی  8در طول  -25

ل اسبق سازمان هيچ مبلغی را (حقوق، مديرعام

مزايا، وام و ...) از سازمان دريافت ننموده 

سال اخير  5است و اين در حالی است که در 

ميليارد تومان حق الزحمه به  2.5قريب به 

اعضای هيأت مديره سازمان پرداخت شده 

 است. 

, 912, 866, 000مبلغ  91در کل سال  -26

ی و تحت عناوين لایر کارت هديه خريدار 20

مختلف توزيع شده است و اين در حالی است که 

, 702, 000,000مبلغ  92ماهه اول سال  5در 

لایر کارت هديه، خريد و اعطاء شده است.  17

 92آنچه در شرح عناوين کارتهای هديه سال 

لایر  4, 622, 222, 000مشهود است، اعطای 

به کسانی است که جهت امورات حقوقی از 

پيش نويس قانون تأمين اجتماعی با جمله 

سازمان همکاری نموده اند که اختصاص اين 

مبلغ بابت اين موضوع جای تعجب فراوان 

 دارد. 

همچنين بيش از يک ميليارد و سيصد ميليون 

نفر از پرسنل سازمان که در  140لایر به 

برگزاری جشن بزرگداشت شصتمين سالگرد 

اعطاء شده تأسيس سازمان همکاری داشته اند 

است. مبلغ سه ميليارد لایر کارت هديه و بن 

کارت نيز از محل مازاد کارانه بابت 

گراميداشت شصتمين سالگرد تأمين اجتماعی 

اختصاص و اعطاء شده است. جالب است همه 

موارد فوق دربازده زمانی "پنجم لغايت 

" سند خورده 1392چهاردهم مرداد ماه سال 

 است. 

ارد و سيصد و سی و پنج مبلغ يک ميلي -27

ميليون لایر کارت هديه حسب اسناد ثبت شده 

مالی از بودجه در اختيار مديرعامل سازمان به 

نفر از نمايندگان مجلس (با درج کد در  37

اسناد و بدون ذکر مشخصات) در ارديبهشت 

 ماه سال جاری سند خورده است. 

هيات جهت تاييد سند مربوطه اعالم اسامی را 

ور مالی سازمان درخواست و در پاسخ از ام

اعالم گرديد هويت نمايندگان محترم فقط در 

اختيار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره 

حضوری با ايشان اعالم نمود به شرط عدم 

افشای هويت نمايندگان ليست مربوطه را تحويل 

رييس هيات می نمايد که با پاسخ هيات مبنی بر 

و تفحص محرمانه  اينکه هيچ سندی در تحقيق

 نخواهد ماند مواجه شد. 

بابت برگزاری شصتمين سالگرد سازمان  -28

تأمين اجتماعی هزينه های خاصی صورت 

 پذيرفته که اهم آن به شرح ذيل است: 

لایر اجاره سالن  852, 500, 000مبلغ  -الف

های مجموعه همايش های بين المللی جمهوری 
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ساعت  از» بابت هفت ساعت«اسالمی ايران 

  22لغايت ساعت  25/4/92روز سه شنبه  15

دست  60لایر بابت  132, 000,000مبلغ  -ب

پيراهن و کت و شلوار پرسنل حراست 

 برگزاری جشن مذکور 

لایر بابت  604, 250, 000پرداخت مبلغ  -ج

 نفر در شب مذکور  2200هزينه افطار و شام 

 3لایر به شبکه  500,1, 000,000مبلغ  -د

دقيقه از  50ابت تهيه، توليد و پخش سيما ب

 مراسم بزرگداشت 

لایر  1, 068, 020, 700پرداخت مبلغ  - ه

بابت ضيافت افطار در هتل هما در مورخه 

3,5,92  

 9لایر به  803, 000,000پرداخت مبلغ  -و

روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و 

 گراميداشت هفته تأمين اجتماعی 

لایر بابت  357, 750, 000پرداخت مبلغ  -ز

 عدد تنديس شصتمين سالگرد  450

لایر بابت خريد  300, 000,000مبلغ  -29

دوستت دارم «جلد کتاب تحت عنوان  2000

نوشته آقای محمد رضا فالح تفتی که » مادر

فاقد هرگونه ارتباط با حوزة تأمين اجتماعی 

است خريداری و در مراسم افطاری و برخی 

سازمان در ميان حاضران  های ديگر برنامه

 توزيع شده است. 

حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان  -30

فقره کمک به کانون انجمن های صنفی  2

کارگران کوره پز خانه های استان تهران به 

مبلغ يک ميليارد لایر وجه نقد و يک ميليارد 

لایر بن رفاه وجود دارد که رسيد گيرنده نيز به 

فقره پرداخت به کانون  5مچنين پيوست است. ه

 -آقای غالمرضا عباسی-مذکور يا مسوول آن 

به مجموع يک ميليارد و ششصد و بيست و 

شش ميليون لایر بابت کمک و هزينه های اردو 

 پرداخت شده است. 

نيز بابت برگزاری  90کانون مذکور در سال 

ميليون لایر و  600همايش آموزشی مبلغ 

د مقدس يکصد ميليون برگزاری اردو در مشه

لایر دريافت داشته است.اين حجم از کمک به 

يک کانون در سالهای اخير بی سابقه بوده 

 ومحل مداقه است. 

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های 

 های استان تهران  پزخانه صنفی کارگران کوره

: درخواست از مدير عامل وقت 1سند شماره 

 سازمان 

د دريافت مبلغ شصت ميليون : رسي2سند شماره 

 لایر کوره پزخانه های خراسان 

ميليون  25: رسيد دريافت مبلغ 3سند شماره 

 لایر توسط انجمن اصفهان 

ميليون  120: رسيد دريافت مبلغ 4سند شماره

 آباد  لایر انجمن شمس

ميليون لایر  120: رسيد دريافت 5سند شماره 

 آباد  انجمن اسماعيل
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د دريافت چهل ميليون لایر : رسي6سند شماره 

 توسط بسيج کارگری تهران 

ميليون لایر  80: رسيد دريافت 7سند شماره 

 انجمن محمود آباد 

: رسيد دريافت يکصد ميليون لایر 8سند شماره 

 انجمن يافت آباد 

ميليون  40: رسيد دريافت مبلغ 9سند شماره 

 لایر انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی 

ايران «ناظم مديرعامل شرکت  آقای ناصر -31

خانم فريبا «به همراه همسر خويش » مجری

برنامه  3جهت برگزاری » علومی يزدی

(مراسم افطاری سالن اجالس سران، مراسم 

افطاری هتل هما و مراسم کلنگ زنی 

بيمارستان شهيد لواسانی) و بابت ساخت 

انيميشن و برخی خدمات صوتی و تصويری و 

لایر  1, 162, 000,000بلغ پذيرايی مجموعاً م

دريافت نموده اند که داليل همکاری با ايشان 

برغم وجود مشاور حقوق بگير در سازمان 

جهت اجرای برنامه ها (آقای هوشنگ 

بختياری) و همچنين مبالغ قراردادهای منعقد 

 شده، محل تأمل جدی است. 

مبلغ پانصد ميليون لایر بن رفاه در قالب  -32

ميليون ريالی به شرکت کنندگان های دو  پاکت

در جشن مبعث (سالن نگين غرب سازمان) از 

سوی آقای علی روح بخش مشاور اجرائی وقت 

سازمان اعطاء شده است. حسب گزارش اداره 

مناسبت   کل روابط عمومی سازمان اين جشن به

آئين افتتاح جبهۀ متحد کارگران ايران اسالمی 

برگزار  92/ 3/ 17اين جشن در روز جمعه 

االسالمی و  شده و در اين مراسم آقايان شيخ

خانم هما فالح تفتی (نامزدهای انتخابات 

شورای شهر در حوزه انتخابيه تهران) حاضر 

 اند.  بوده

مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون لایر وجه نقد  -33

به آقای ناصر برهانی، دبيرکل جبهه متحد 

کارگران ايران اسالمی، بابت فعاليتهای 

فرهنگی و تبليغاتی و آموزشی پرداخت شده 

است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و 

حداقلهای قانونی بوده و در ايام انتخابات تأسيس 

شده است.اين جبهه در انتخابات اخير شورای 

شهر تهران با سرليستی آقای شيخ االسالمی در 

صحنه سياسی کشور حاضر شده بود و پس از 

ده است.همچنين آگهی آن عمال تعطيل ش

تبليغاتی اين جبهه شامل ليست نامزدهای مورد 

حمايت در کل صفحه سوم روزنامه خورشيد 

منتشر  92خرداد  20لغايت 18های  در تاريخ

شده است. حسب بررسی اسناد دريافتی از 

روزنامه خورشيد وجه آگهی به مبلغ 

ميليون لایر در اسناد مالی روزنامه مذکور 720

رديد ضمنا روزنامه خورشيد در مشاهده نگ

خرداد نيز دو فقره آگهی تمام  22و 21روزهای 

صفحه (صفحه سوم به صورت کامل رنگی) با 

عنوان کانديدای های منتخب ستاد مهرپويان 

چاپ نموده که در اين خصوص نيز هيچ سند 

 دريافتی مشاهده نشد. 
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بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری،  -34

سالگرد سازمان، آگهی جشن  پوستر شصتمين

تأمين اجتماعی و همچنين آگهی تقدير از شصت 

ميليون لایر  820چهره ماندگار به ترتيب 

ميليون لایر،  840.4ميليون لایر ، 733،

ميليون لایر به برخی مطبوعات  638.4

 پرداخت شده است. 

ميليون لایر به آقای علی اکبر  960مبلغ  -35

کانون عالی کارگران خبازها بابت مساعدت به 

بازنشسته و مستمری بگيران سازمان تأمين 

اجتماعی پرداخت شده که حسب استعالم اخذ 

شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ يادشده 

 تحويل اين کانون نگرديده است. 

نويس اليحه قانون جامع و  جهت پيش -36

مشاوره و تهيه گزارش در امور شورای حفظ 

نفر حقوقدان)  4زمان به (حقوق و اموال سا

 مبالغ ذيل پرداخت شده است: 

فرد حقوقدان  آقای دکتر حيدری 

لایر خانم حسينی، وکيل  140.000.000

 لایر   200.000.000دادگستری 

 100.000.000آقای اصالنی، وکيل دادگستری 

لایر آقای علی حسينی، وکيل دادگستری 

 لایر  60.000.000

ولت دهم و نزديک در روزهای پايانی د -37

شدن به اتمام دوره مديريت آقای مرتضوی، 

های مختلف و تحت  هايی در قالب پرداخت

عناوينی که هر يک محل تأمل جدی است به 

ای از مديران پرداخت شده که بررسی  عده

برخی از اين پرداختها موجب روشن شدن 

 اذهان ملت شريف است. 

حسب درخواست  92/ 5/ 6الف: در تاريخ 

قای روح بخش، معاون اداری مالی سازمان از آ

مديرعامل سازمان، مجوز پرداخت پاداش به 

از محل  92اندرکاران تدوين بودجه سال  دست

نفر از  62شود که طی آن به  کارانه صادر می

ميليون 1383کارکنان سازمان مجموعاً مبلغ 

شود که معاون اداری مالی  لایر پرداخت می

ميليون لایر،  70ر کدام وقت و سابق سازمان ه

ميليون  60معاونين درآمد و درمان هر کدام 

لایر، مديران کل آموزش، مالی، درآمد و 

ميليون لایر  40درمان غير مستقيم هر يک مبلغ 

 اند.  دريافت داشته

حسب گزارش آقای  92/ 5/ 6ب: در تاريخ 

رو، معاون سابق اداری مالی و  رخشنده 

معاون وقت اداری بخش،  درخواست آقای روح

مالی و تأييد مديرعامل از محل کارانه در 

ميليون لایر برای  7330شود  اختيار موافقت می

تقدير از مديران سازمان به مناسبت جشن 

شصتمين سالگرد و هفته تأمين اجتماعی 

 80پرداخت شود که سهم هر يک از معاونين 

ميليون لایر، مديران کل دفتر مديرعامل، مالی، 

ميليون لایر،  60مجلس و اداری هر يک  امور

مديران کل ستادی و استانی و مشاورين تمام 

ميليون لایر و معاونين مديران  30وقت هر يک 

 ميليون لایر بوده است.  20هر يک 
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نفر از مديران  18به  92/ 5/ 10ج: در تاريخ 

نامه عملکرد  و کارکنان سازمان بابت توليد ويژه

ميليون لایر  270اً مبلغ يکساله سازمان مجموع

شود که در ميان  از محل کارانه پرداخت می

گيرندگان آقای سيدعيسی حسينی، معاون وقت 

ميليون لایر بيشترين  40امور مجلس مبلغ 

 دريافت را داشته است. 

مديرعامل سازمان با  92/ 5/ 12د: در تاريخ 

ميليون لایر از محل کارانه  1200پرداخت 

عضای ستاد بزرگداشت بابت تقدير از ا

شصتمين سالگرد تأمين سازمان موافقت می کند 

 60که به اين ترتيب آقای علی روحبخش 

ميليون لایر، آقای بختيار ملکی مديرکل دفتر 

ميليون لایر، آقای رضايی  60مديرعامل 

مديرکل امور اداری و آقای ضابطی مديرکل 

ميليون لایر، آقای دکتر  40روابط عمومی 

ينی معاون امور مجلس و آقای عيسی حس

 50پيرداده خانی مديرکل امور مالی هر کدام 

 اند.  ميليون لایر بيشترين دريافت را داشته

مطابق درخواست  92/ 5/ 13: در تاريخ  ه

بخش و موافقت مديرعامل، مجوز  آقای روح

ميليون لایر کارت هديه اعطايی به  241تسويه 

نه صادر نفر از محل غير شمول يا کارا 10

شود که در ميان گيرندگان نام معاون اداری  می

زنی  ميليون لایر (بابت مراسم کلنگ 60مالی 

 40بيمارستان لنگرود) معاون امور مجلس 

ميليون لایر  20ميليون لایر و معاون درمان 

 وجود دارد. 

مطابق درخواست  92/ 5/ 15و: در تاريخ 

بخش و موافقت مديرعامل، مجوز  آقای روح

نفر از مديران و  25های هديه به  تسويه کارت

ميليون لایر) از  20کارکنان (هر يک به مبلغ 

شود. در ميان گيرندگان  محل کارانه صادر می

نام معاون اداری مالی، معاون امور مجلس، 

مديران کل دفتر مديرعامل، امور مالی، امور 

 اداری خدمات و رفاه و ... وجود دارد. 

عدد  42مجوز تسويه  92/ 5/ 14ز: در تاريخ 

سکه اعطايی به برخی مديران و ... صادر 

سکه  3بخش،  سکه به آقای روح 7شود که  می

 18به آقای ملکی، مديرکل دفتر مديرعامل، 

سکه به اعضاء هيأت امناء سازمان سند خورده 

 است. 

مجوز تقدير از برخی  92/ 5/ 14ح: در تاريخ 

طر !! از سوی مديران به مناسبت عيد سعيد ف

شود که به هر يک از  مديرعامل صادر می

معاونين سازمان و مديرکل دفتر مديرعامل هر 

عدد  1سکه و به مديران ستادی هر يک  2کدام 

 شود.  سکه تمام بهار آزادی اعطاء می

حسب درخواست آقای  92/ 5/ 23ط: در تاريخ 

نيا، معاون وقت درمان سازمان و  دکتر اديب

% پرکيس 1بخش از محل  روح موافقت آقای

ميليون لایر در  250سهم معاونت درمان مبلغ 

گيرد. در رسيد  بخش قرار می اختيار آقای روح

ميليون  30و  50گيرندگان دو فقره دريافت 

ميليون  50بخش و  لایر) از سوی آقای روح

لایر به آقای پورحسينی تفت، مديرکل دفتر 
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لس وجود ها و مديرکل امور مج راهبری سيستم

دارد. آقای محمدحسين دهقانی اشکذری، از 

ميليون لایر  40پرسنل دفتر مديرعامل نيز 

 دريافت داشته است. 

ميليون لایر  600مبلغ  92/ 6/ 12ی: در تاريخ 

اندرکاران دفتر  در قالب کارت هديه به دست

پرداخت  ICTها و پروژه  راهبری سيستم

لغ، نام نفر گيرنده مب 65شود که از ميان  می

 40آقای پورحسينی تفت مديرکل مربوطه 

خانی مديرکل امور  ميليون لایر، آقای پيرداده

ميليون لایر، آقای بختيار ملکی  10مالی 

ميليون لایر ديده  10مديرکل دفتر مديرعامل 

(متن کامل گزارش تحقيق و » شود!!!  می

 ايسنا) –تفحص از تأمين اجتماعی 

سازمانی عريض  اين بخشش ها و دزدی ها در

و طويل انجام گرفته است که می بايست متولی 

تأمين آيندۀ کارگران و وضعيت دارو و درمان 

عظيم ترين و کم درآمدترين جمعيت جامعه 

 باشد:

سال پيش کار خود را  60اين سازمان حدود « 

هزار نفر بيمه شده شروع کرده و اينک  10با 

ر بيمه نف 37.757.595ای به وسعت  با خانواده

بگير اصلی و تبعی و صدها  شده و مستمری 

شرکت، بيمارستان و مرکز درمانی کار خود را 

هزار کارمند با  64دنبال می کند. بيش از 

هزار نفر در  45های مختلف شامل  تخصص

هزار نفر در  19مراکز درمانی و حدود 

واحدهای بيمه ای و اداری اين سازمان مشغول 

 جا) (همان» به کار هستند.

و در رابطه با  دمرتضوی در دفاع از خو

گزارش فوق تلويحاً به پشت پرده های وقايع 

اخير اشاره کرده و به تهديد رقبا دست می زند: 

راستی اگر جرمی متوجه من بود ديگر چه «

نيازی به اين همه فضاسازی رسانه ای بود؟ 

طی روزهای گذشته عوامل يک باند سياسی 

يج کرده اند تا با هياهو و تمام توان خود را بس

جنجال مطالبی را به افکار عمومی القا کنند... 

به طور حتم اگر دادگاه علنی باشد، صحنه 

دادگاه را به صحنه رسوايی تبديل و پشت پرده 

ها را به طور شفاف و مستند افشا خواهم کرد، 

بنده نشان خواهم داد... هجمه عليه بنده در واقع 

غييرات گسترده تر در پوششی برای انجام ت

پست های کليدی سازمان تأمين اجتماعی و 

جايگزين کردن چهره های خاص به جای 

نيروهای ارزشی و انفالبی بود... گفتنی های 

زيادی در باره انگيزه های سياسی اين اقدام 

وجود دارد که در اختيار افکار عمومی قرار 

خواهد گرفت. باندی که در پشت صحنه وجود 

ه سناريوی اين جنگ روانی را نوشته دارد ک

هم چنين پرونده سازی هايی  70است، در دهه 

را صورت داده است که به صورت دقيق اشاره 

 )27/9/92(آفتاب » خواهد شد

در سازمان در حالی که دارايی ميليون ها نفر 

که به نان شب محتاج اند به تأمين اجتماعی 

از تاراج رفته و توده های زحمتکش ناتوان 
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تأمين هزينه درمان، دارو و بيمارستان به 

اعماق فقر سقوط کرده و با مرگ دست و پنجه 

نرم می کنند، دزدان، جنايتکاران و راحت 

طلبان حکومتی به سهم بری از غارت دسترنج 

محرومان مشغول بوده و در پست های گرم و 

نرم خود به رد و بدل کردن مبالغ ميلياردی 

می پردازند. سازمان تحت پوشش های مختلف 

تأمين اجتماعی که بنا به اعتراف همۀ 

کارگزاران حکومتی دارای گسترده ترين شبکۀ 

مالی و اقتصادی و تأثيرگذارترين سازمان در 

بازار بورس و سرمايه محسوب می شود اکنون 

به سازمانی ورشکسته و بدهکار تبديل گشته 

 است! 

ليون مي 11سازمان تأمين اجتماعی متعلق به «

خانوار شاغل يا بازنشسته می باشد. در واقع با 

توجه به اينکه در کشور حدود بيست ميليون 

خانوار داريم، می توان گفت نيمی از مردم 

ايران در سازمان تأمين اجتماعی سهم دارند ... 

از طرفی در هشت سال گذشته، دولت به علت 

بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی، اقدام به 

اری شرکت های بزرگ به اين سازمان واگذ

کرد. در حالی که اساس سازمان تأمين اجتماعی 

بنگاه داری نبود. متأسفانه در دولت قبل 

اشخاص هم در اين سازمان نه به دليل 

صالحيت بلکه به دليل روابط انتخاب می شدند 

و همين موضوع باعث شده است که دولت 

باشد. پنجاه ميليارد به اين سازمان بدهکار 

جالب آنکه گزارش تحقيق و تفحص تنها بخشی 

از معضالت و مشکالت تأمين اجتماعی را 

(نماينده سابق مجلس هادی حق » آشکار کرد.

 ) 27/9/92 آفتاب - شناس

سازمان تأمين اجتماعی مشتی است نمونۀ 

خروار از دزدی ها و تخلفات مقامات حکومتی. 

وق طی سال ها برداشت های ميلياردی از صند

ذخيره ارزی، اختصاص بودجه های کالن 

برای پهن نمودن سفره های غارتگری، رانت 

پورسانت ها از شرکت های  ذخواری ها و اخ

نفتی و شبکه های تأمين تسليحات نظامی و 

تکنولوژی هسته ای، سودآوری های نجومی از 

تجارت معادن و مواد اوليه و کاالهای تجاری، 

وابسته را به غول همۀ سردمداران و نهادهای 

ها و شبکه های مافيايی اقتصاد ايران تبديل 

 کرده است. 

ايستادگی در مقابل دزدی ها و اعمال 

جنايتکارانۀ آشکار و پنهان مقامات رژيم و 

وابستگان شان، در گرو کوتاه کردن دست 

غارتگران از تعرض به ثروت های مادی و 

معنوی متعلق به زحمتکشان محرومی است که 

خونين ترين و زجرآورترين شيوه ها از به 

هرگونه دخالت در سرنوشت خويش، خلع يد 

گرديده اند. بايد مديريت و اداره سازمان تآمين 

اجتماعی و ساير مؤسسات مهم توسط نمايندگان 

واقعی کارگران اعمال گردد و سرمايه های 

کالن آنها که اکنون به منابع مالی مرتضوی ها، 

خامنه ای بخشی از درآمد  وبابک زنجانی ها، 

تبديل شده است به نفع بيمه گذاران  غيرهو 

محروم هزينه گردد. آسايش، رفاه اجتماعی و 
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تأمين امنيت معيشت کارگران و زحمتکشان 

ی که ميسر نمی گردد مگر آنکه خلع يد شدگان

، جز مالکيت نيروی کارشان چيز ديگری ندارند

و سرمايه داران و  جنايتکارحاکمان از 

 خلع يد کنند.زمينداران 

 

 

 

 شيده رخ فروز

نماينده ستاد همکاری حوزه علميه و «
آموزش و پرورش گفت: تفاهم نامه ای ميان 
آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علميه 
برادران به امضا رسيد که بر اين اساس 
مدارس دولتی تحت پوشش طرح به مدارس 

 »وابسته به حوزه علميه تبديل می شود.
 (خبرگزاری تسنيم)

در آذر ماه سال جاری، خبر ورود مستقيم 

حوزه علميه و روحانيون به مقاطع تحصيلی 

ای ميان مديريت » تفاهم نامه«در قالب 

اداره «و » حوزه علميه برادران استان تهران«

اعالم  ،»کل آموزش و پرورش شهر تهران

تعداد  »تفاهم نامه«اساس اين گرديد. بر

مدارس دولتی توسط مديريت نامحدودی از 

حوزه انتخاب و با توافق اداره کل آموزش و 

» مدرسه وابسته به حوزه علميه«پرورش به 

(مدارس امين) تبديل می شوند و مديريت حوزه 

با استقرار روحانی ثابت، مديريت تربيتی 

مدارس وابسته را برعهده خواهد گرفت. تعداد 

می  مدارسی که هر سال به اين طرح افزوده

شوند بر اساس ظرفيت های اعالم شده، از 

 سوی مديريت حوزه تعيين می شود.
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تالش ديرينۀ جمهوری اسالمی جهت 

اسالمی نمودن نظام آموزشی،  -ايدئولوژيک 

اهداف و سياست ها را دربر  دامنه ای وسيع از

می گيرد. اين عرصه که با خيل عظيم 

کودکان، نوجوانان، جوانان و بالطبع خانواده 

ها به عنوان يک نهاد اجتماعی مهم سر و کار 

مستقيم دارد، مناسب ترين محمل جهت به بند 

کشيدن آگاهی، دانش، توان انقالبی توده ها و 

انديشه  ترويج و رسوخ منحط ترين ايده ها و

ها، انفعال، تسليم طلبی به سرنوشت مقدر، عدم 

دستيابی به دورنمای روشن و دخالت در 

شخصی ترين زوايای زندگی مردم توسط 

دولت دينی، به منظور حفظ بقا و تداوم سيطره 

فرهنگی و  ،سياسی ،بر اهرم های اقتصادی

اجتماعی است. حسن روحانی در جريان 

هدف می کند:  انتخابات اشاره ای به همين

من قبول دارم هر نظام سياسی، اجتماعی، «

تأکيدات ايدئولوژيک و سياسی روی آموزش و 

پرورش دارد ولی در کشور ما نگاه سياسی و 

ايدئولوژيک به آموزش و پرورش خيلی شديد 

با زيرکی » تدبير و اميد«رئيس دولت » است.

تأکيدات «خاصی آدرس عوضی داده، 

ر روی آموزش و ب» ايدئولوژيک سياسی

پرورش را به تمامی نظام ها تعميم می دهد تا 

مجوز عادی و مشروع بودن اين امر را برای 

دولت دينی خود نيز بتراشد، گوئی نمی داند که 

امروزه برخی از دولت های سرمايه داری 

حتی استفاده از نمادهای ايدئولوژيک را در 

آموزش و پرورش منع نموده اند، اما واقعيتی 

ه او روشن نمی سازد اين است که چرا اين ک

خيلی شديد «تأکيد در جمهوری اسالمی 

 !»است

های  کتاب با تاسيس گروه نقد و بررسیِ 

 سه هدفِ  ،۱۳۷۹در سال  ی مدارسآموزش

دين جهت جلوگيری از نشر  ۀتدوين کتب حوز«

معارف غير دينی در کتب درسی آموزش و 

با تب درسی آموزش و پرورش کپرورش، نقد 

رويکرد دينی، تدوين طرح جامع آموزش 

در  »مفاهيم دينی در کتب آموزش و پرورش

قرار رژيم جمهوری اسالمی ايران دستور کار 

اخير بين » تفاهم نامۀ«و اين روند با  گرفت

حوزۀ علميه و وزارت آموزش و پرورش 

جهشی تقريباً کامل به قهقرا کرده است و اگر 

ران نيز شاهد همان همين روند ادامه يابد در اي

های  واليتمضحکه ای خواهيم بود که در 

شرق   بدخشان، تخار و قندوز در شمال

رخ داده است يعنی طلبه های حوزه افغانستان 

های علميه برای تدريس علوم طبيعی و 

 رياضيات به مدارس اعزام خواهند شد.

تدارک و اجرای سرکوب خونين و تعطيلی 

، »قالب فرهنگیان«دانشگاه ها تحت عنوان 

راه اندازی بسيج دانش آموزی مدارس (و نيز 

استفادۀ وسيع از دانش آموزان مدارس به 

 ۸منظور تأمين نيروی انسانی جبهه های جنگ 

ساله)، راه اندازی انجمن های اسالمی در 

مقاطع تحصيلی، گزينش ايدئولوژيک معلمان و 
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دن کراساتيد، اخراج وسيع و ستاره دار 

کردن کتب درسی مدارس  یاسالمدانشجويان، 

و دانشگاه ها و نظارت و کنترل شديد درس 

هايی مانند تعليمات اجتماعی، تاريخ و ادبيات 

تا حذف برخی رشته های علوم انسانی (که 

خامنه ای خواستار آن است)، تفکيک جنسيتی 

و تبديل دانشگاه ها به پادگان، طرح استتار 

و  مدارس دخترانه (محرم سازی مدارس)

لگدکوب کردن ابتدايی ترين حقوق و آزادی ها 

نظير حق انتخاب پوشش ... همگی راهکارها 

و طرح های سرکوبگرانه و ضدانسانی رژيم 

عليه نظام آموزشی (و بلطبع عليه جامعه) و از 

 اخيرند. » تفاهم نامه«جنس همين 

قبل از هر چيز بايد به محوری ترين هدفی که  

ژيم مورد نظر است، در اجرای اين سياست ر

ستاد همکاری حوزه علميه  ۀنمايندتوجه نمود: 

تعداد «و آموزش و پرورش عنوان کرد: 

ال به اين طرح افزوده مدارسی که هر س

های اعالم شده از  اساس ظرفيتشوند بر می

شود؛ حرکت در  سوی مديريت حوزه تعيين می

چارچوب احکام دينی و مقررات نظام 

ستای اجرای سند تحول جمهوری اسالمی در را

با محوريت و نشر بنيادين آموزش و پرورش 
، رعايت شئون و انديشه تبعيت از واليت فقيه

نهادينه سازی و ضابطه مند کردن تمام 

» .نظر است های مد ها از جمله سياست فعاليت

انديشه تبعيت از واليت فقيه، يعنی استحکام 

بخشيدن به دولت دينی و حکومت اسالمی (پان 

اسالميسم)، يعنی همان انديشۀ تاريک و فالکت 

باری که طبق آن فقيه به عنوان نمايندۀ خدا در 

روی زمين به جای همه انديشيده، تصميم 

گرفته و عمل می کند و بندگان بی صالحيت 

صرفاً وظيفه ای جز اطاعت محض يا همان 

تبعيت از واليت فقيه ندارند. اين همان سياستی 

ذهن ميليونها کودک از پيش  است که بايد ملکۀ

دبستانی تا باالترين مقاطع تحصيلی در 

توسط حوزه علميه مديريت » مدارس امين«

گردد. امری که جهت تحقق آن همۀ وابستگان، 

نهادها و دستگاه های تحميق سازی رژيم، به 

برای آگاهی از و همکاری رسيده اند. » تفاهم«

ن به مقاطع اابعاد ورود مستقيم روحاني

را » تفاهم نامه«تحصيلی، محتوای مفاد اين 

 بررسی می کنيم. 

تعهدات اداره کل آموزش و پرورش شهر 
تهران بر اساس اين تفاهم نامه عبارت است 

 :از

شکيل جلسه با مديران و معاونان پرورشی ت «
مناطق و مديران مدارس منتخب جهت ابالغ و 
توجيه طرح، ابالغ شيوه نامه فرهنگی و 

ابالغ مفاد تفاهم نامه به  ه مدارس،تربيتی ب
 مناطق و مدارس تحت پوشش

تعيين مکان مشخص برای روحانی به عنوان 
پاسخگويی به   دفتر کار برای ارائه مشاوره،

 ها سواالت و ارتباط با خانواده

زمينه سازی برای استفاده مستمر از روحانی 
مدرسه و اساتيد حوزه علميه در جلسات 
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آموزان و معلمان و  ها، دانش خانواده
هماهنگی با مديريت مدرسه برای حضور 

های پرورشی به  روحانی در بخشی از کالس
صورت منظم يا پنجره باز در هر پايه 

 .»تحصيلی

 :علميه ۀتعهدات مديريت حوز

 جذب، آموزش و اعزام مبلغان مدارس امين«

های تربيتی و فرهنگی  تهيه و تدوين برنامه
ی عالی آموزش و منطبق با ضوابط شورا

 پرورش

تامين نيازهای مذهبی مدارس شامل اعزام 
 تامين محتوای فرهنگی  استاد،

برنامه ريزی الزم برای ارائه مشاوره به 
ها و   دانش آموزان، نظارت بر محتوای برنامه

فضاهای تربيتی و فرهنگی مدارس از جمله 
 کتابخانه و سايت

 ،اهتمام برای اقامه نماز جماعت در مدارس
ارتباط مبلغان با دانش آموزان در خارج از  

مندی  کالس مثل زنگ تفريح، صبحگاه و بهره
های موجود برای اجرای طرح  از تمام ظرفيت

 ».تربيتی

برمی » تفاهم نامه«همانطور که از مفاد اين 

آيد، آموزش و پرورش تنها به ايفای نقش 

اجرائی تنزل کرده است تا تمامی تصميم سازی 

نامه ريزی ها، تهيه و تدوين برنامه های ها، بر

تربيتی و فرهنگی، تأمين محتوای فرهنگی و 

فضاهای تربيتی و فرهنگی مدارس را حوزه 

علميه و روحانی مستقر در مدرسه تعيين کند. 

تفاهم «به عبارت ديگر يکی از تبعات اجرای 

فوق، پايمال گشتن استقالل آموزش و » نامه

تمامی عوامل از  پرورش (نظام آموزشی) با

محصل، تا کادر آموزشی و اداری و قبضه 

شدن زمام امور در دست روحانی (طالب 

تربيتی  -حوزه) فاقد تخصص و دانِش آموزشی

مدرن، می باشد. تأکيد بر اجرای اين طرح 

بويژه در مقاطع پيش دبستانی و دبستان، 

حساسيت و پيامدهای مخرب آن را صدچندان 

نيز به همين دليل، از می سازد، و مسئوالن 

ه تأثيرات آن در جهت اهداف گفته شده، ب

 خوبی آگاهند:  

مشاور وزير در امور قرآنی افزود: «

 ۰٦اميدواريم سال آينده تحصيلی شاهد استقرار 

هزار روحانی در مدارس باشيم چرا که اين 

بنيادی با مطالبه آموزش و پرورش است. 

انيون بايد به اينکه بايد معلوم شود روح هاشار

در کدام مقطع تحصيلی مستقر شوند، افزود: 

بهترين جای استقرار روحانيت در مقطع 

ابتدايی است چرا که در مقاطع راهنمايی و 

 »دبيرستان ديگر دير است.

سياست کشاندن استعدادهای کودکان و 

نوجوانان به سمت مسائل دينی و بهره برداری 

ل از هدف محوری طرح فوق يعنی تربيت نس

جديد با محوريت انديشۀ تبعيت از واليت فقيه، 

در پی سالها تجربۀ ناموفق فشار حوزه و 

نهادهای وابسته به آن، در دانشگاه ها، توجه و 

تمرکز رژيم را به مقاطع پائين تر (پيش 
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دبستانی به بعد) معطوف نمود. از سوی ديگر 

انحراف و استفاده ابزاری از کودکان و 

اد و نخبه، جهت جذب و نوجوانان با استعد

تأمين نيرو برای حوزه های علميه (مدارس 

امين يا پيش حوزوی!) و تبديل آنان به 

سربازان آتی نظام واليت فقيه، با استفاده از 

بودجه و امکانات آموزش و پرورش روی 

پيش از اين محمد  ديگر سياست فوق است.

حسن نبوی، معاون تبليغ و آموزش های 

 ۀای علميه با اشاره به بودجکاربردی حوزه ه

باالی آموزش و پرورش و حضور استعدادهای 

درخشان در اين مجموعه، سياست حوزه علميه 

را کشف استعدادها و کشاندن آنها به سمت 

 :تحصيالت حوزوی اعالم کرد

جت االسالم محمد حسن نبوی معاون تبليغ ح«

های کاربردی حوزه علميه، در همان  و آموزش

ميانگين استعدادهای گويد: " مصاحبه می
ورودی به حوزه پائين است، ما اگر مدارس 

انداختيم که افراد مستعد در آن  با جاذبه راه 
حضور يابند، آنها را تشويق به حضور در 

... با اجرای درست اين  حوزه خواهيم کرد
طرح، بسياری از ضايعات موجود در شيوه 
فعلی پذيرش، جذب يا طرد افراد، برطرف 

... ما االن کار را در دبيرستان و  شود می
ايم، اما معتقديم الزمه کار  راهنمايی آغاز کرده

تربيتی جامع اين است که از روز اول تربيت، 
اندازی  وارد معرکه شويم؛ يعنی اعتقاد به راه

اين مراکز آموزشی در مقاطع پيش دبستانی 
 »...." نيز داريم

آبان  ۲۰ه قم آيت هللا مقتدايی مدير حوزه علمي

در ديدار با دبيران کميته های  ۳۸۸۱سال 

همکاری حوزه علميه و آموزش و پرورش 

اگر «سراسر کشور مدعی شده بود که 

توانستيم آموزش و پرورش را دينی و اسالمی 

کنيم، نيازی نيست که به سوی اسالمی کردن 

دانشگاه ها برويم، زيرا دانش آموزان از پايه 

ينکه مقتدايی با بيان ا» درست تربيت شده اند.

حوزه های علميه وظيفه تبليغ دين را برعهده 

دارند و آموزش و پرورش نيز نيازمند چنين 

آثار و برکات ارشاد «تبليغی است افزوده بود: 

در مدرسه و هدايت يک دانش آموز به مراتب 

باالتر از تبليغ در مسجد است و طالب حوزه 

های علميه برای تبليغ در مدارس بايد بيشتر 

. برخی کتاب ها از ابتدا در دانش همت کنند

آموزان بدبينی و انحراف نسبت به دين ايجاد 

 »می کند که بايد اصالح شود.

مدير کل تبليغات اسالمی آذربايجان همچنين 

شرقی روحانيون را صف مقدم تبليغ دين 

وظيفه روحانيون مستقر « دانست و افزود:

تبليغ قرآن و معارف اهل بيت(ع) است و اگر 

يمی چون دعای عرفه و يا حديث غدير مفاه

وارد نظام و چرخه آموزشی کشور شود، 

بسياری از مشکالت امروز جامعه حل می 
شوند که اين امر مستلزم نظام مند شدن 
آموزش معارف دينی و افزايش تعامل و 
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حضور روحانيون در محل هايی چون مدارس 
 ».است

گويی سال ها انبوه مشکالتی که جامعه را به 

حران، فالکت و تباهی سوق داده، موجباتی ب

خارج از حاکميت سرمايه داران و زمينداران 

و دولت دينی جمهوری اسالمی، حضور ولی 

فقيه و روحانيون در کليدی ترين پست های 

ادارۀ کشور داشته است، که اکنون روحانيون 

حوزه با مفاهيمی چون دعا و حديث و حضور 

کالت خواهند در مدارس قادر به حل اين مش

بود! اين نه ادعای ما، بلکه اعتراف و شکايت 

مقامات روحانی و رسمی است که فقر و فحشا 

در ايران نسبت به پيش از به قدرت رسيدن 

 حکومت اسالمی چندين برابر شده است.

طلبه در مدرسۀ صدر ۲۲۰مراسم عمامه گذاری 

جدا از اهداف گفته شده در باال، دغدغۀ ديگر 

ن و طالب حوزه به اگسيل روحاني ازرژيم 

نی که از امقاطع تحصيلی، به بيکاری روحاني

در حوزه ها فارغ شده اند، مربوط می  تحصيل

که بايد بازار کاری برای آنها فراهم  ،گردد

کرد. در دوره دوم دولت دهم همکاری های 

بين حوزه و وزارت آموزش و پرورش به 

 .ی انجاميدتوافق نامه های بيشتر و مستحکم تر

نبوی از گفتگوی خود با حميد  در اين رابطه،

رضا حاجی بابايی (وزير آموزش و پرورش 

دولت دهم) ياد کرد که در آن به لزوم حضور 

حوزه در قبل از دبستان و دوران پيش 

  اشاره دارد:  ،دبستانی

حجت االسالم محمد حسن نبوی معاون تبليغ «

ی های کاربردی حوزه علميه ط و آموزش

در پاسخ به اين سئوال  ۸۸مصاحبه ای، سال 

که آيا از بودجه حوزه برای ساخت مدارس 

پيش حوزوی يا همان مدارس وابسته به حوزه 

کنيد؟ گفت: "خير! آموزش و  استفاده می

پرورش، چند هزار ميليارد بودجه دارد و ما 

... با  نبايد از پول حوزه برای آن خرج کنيم
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سه داشتيم؛ به وزير آموزش و پرروش جل

خواهيد، حوزه به  ايشان گفتم که اگر می

کمکتان بيايد... بخشی از فضاهای آماده خود 

در اختيار حوزه بگذاريد تا ببينيد مدل تربيتی 

 » ."دهد يا خير آن جواب می

خبرگزاری مهر در گزارش خود از هفتمين 

 ۲۸آيين تجليل از نوگالن حسينی (پنج شنبه 

درصدی نسبت به  ۲۲۴شد آذر) با اشاره به ر

دوره قبل به حضور هفت هزار مداح نوجوان 

در اين دوره از رقابت ها اشاره کرد. در اين 

مراسم معاون پرورشی وزارت آموزش و 

پرورش پيشنهاد داد اتاق فکری برای پی گيری 

استعدادها شکل بگيرد و رئيس سازمان 

فرهنگی و هنری شهرداری تهران که بودجه 

درصد  ۴ی کارهای فرهنگی دارد (مناسبی برا

ما از هيچ «بودجه شهرداری تهران) گفت: 

نوع حمايت و برنامه ريزی، کوتاهی نمی کنيم 

و شما هم اين را از ما مطالبه کنيد. برنامه 

ريزی شوند تا دانش آموزان از اساتيد درجه 

اول قرائت و مبانی اعتقادی شيعه استفاده 

 » کنند.

و با پيشنهاد  پيشچند سال  حوزه علميه البته از

بودجه ای برای اين گروه از وعاظ به چاره 

جويی اين مشکل پرداخت. در بودجه سال 

ميليارد تومان برای  ۲۸۱رقمی برابر  ۲۹۳۱

ن غير شاغل در احق بيمه طالب و روحاني

نظر گرفته شده است. اين رقم در بودجه 

 ۲۰با ۳۹۳۱پيشنهادی دولت به مجلس در سال 

 ۵۳۱فزايش نسبت به سال قبل به رقم درصد ا

ميليارد تومان رسيده است. عالوه بر اين 

بودجه امسال شورای عالی حوزه های علميه 

ميليارد تومان است. در  ۲۸۰نيز نزديک به 

کنار اين بودجه بايد بودجه پيشنهادی دولت در 

بخش سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را 

اين بخش در  هم مورد اعتنا قرار داد. رقم

ميليارد تومان است. ۲۵۰بودجه سال آينده 

بخشی که به نظر می رسد با مأموريت های 

حوزه علميه قم در اين زمينه همخوانی دارد و 

می تواند بخشی از آن صرف به کار گيری 

نيروهای حوزوی در ساختار آموزش و 

پرورش شود. همچنين بودجه ستادی آموزش و 

ميليارد تومان است  ۱۳۳پرورش در سال آينده 

ميليارد ۸۵۰۰۱اما بودجه اين نهاد در استان ها 

تومان است که به نوعی بخشی مهم از بودجه 

جاری دولت را به خود اختصاص داده است. 

برنامه ريزی برای جذب اين بودجه و ايجاد 

اشتغال برای برخی از روحانيون بيکار می 

ه تواند يکی از هدف های معاونت تبليغات حوز

علميه قم باشد که در قالب طرح های مدارس 

امين در سراسر کشور حالت جدی تری به 

 خود گرفته است.

برخورداری روحانيون و مقامات مذهبی از 

امتيازات ويژه و حفظ جايگاه مافوق جامعه، که 

دست آنان را برای رسوخ و تسلط بر تمامی 

امور باز نگه داشته است، بالطبع منابع سرشار 

و موقعيت های نان و آبدار را نصيب  مالی
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آنان ساخته که بايد به حفظ و ارتقاء آن تداوم 

شرق ميانگين  ۵/۰۱/۲۹بخشند. در گزارش 

درآمد يک روحانی حکايت از کسب عايدی به 

طرق گوناگون از سوی آنان  است: آنان پس 

از اتمام دروس حوزه به کارهايی نظير تدريس 

ترداری اسناد و در مدارس و دانشگاه ها، دف

ازدواج، قضاوت، وکالت و ... مشغول شده و 

شهريه طلبگی نيز تا زمانی که طالب ارتباط 

خود را با حوزه های علميه ادامه دهند، به آنها 

 ۳۰۰تا  ۰۰۱تعلق می گيرد که رقمی بين 

هزار تومان است. در کنار مشاغل رسمی ياد 

يکی ديگر از منابع » مسجد داری«شده 

ن و طالب به شمار می رود. اوحانيدرآمدی ر

ن امامت جماعت يکی از ابسياری از روحاني

مساجد را به عهده دارند و برای همين امر نيز 

مبلغی به عنوان اياب و ذهاب و يا مديريت 

امور مسجد از هيئت امنای مسجد دريافت می 

کنند. مسجد داری بيشتر مربوط به نماز 

متوسط  جماعت مغرب و عشا می شود و مبلغ

ن برای يک وعده مغرب و يادريافتی روحان

عشا نيز هم اکنون پانصد هزار تومان است. 

البته مسائلی همچون ميزان درآمد مسجد و 

محل آن که در کدام بخش شهر قرار دارد و يا 

اينکه مسجد خانه امام جماعت دارد يا خير نيز 

از متغيرهای اين مبلغ محسوب می شود. اقامه 

ظهر و عصر در شرکت ها و  نماز جماعت

ادارات دولتی، يکی ديگر از منابع درآمد 

ن است. در حال حاضر مبلغی که به اروحاني

و يا هزينه اياب » حق القدم«عناوينی همچون 

و  نماز ظهر ۀن برای اقاماو ذهاب به روحاني

هزار  ۵۰۰عصر پرداخت می شود نيز حدود 

يت تومان است. از عوامل تغيير نرخ اين فعال

نيز تمکن مالی شرکت ها و ادارات و يا ميزان 

شهرت امام جماعت است. سخنرانی و بيان 

احکام در بين و يا پس از نماز ظهر و عصر 

از فعاليت های جانبی اين حوزه است و مانند 

ن مبلغ دريافتی امسجد داری برخی از روحاني

نماز «خود را مربوط به اين فعاليت می دانند. 

برخی طالب  منابع درآمد هم از» و روزۀ قضا

 و روحانيون است. ... 

ن ارسمی روحاني درآمدهایاز  نه ایها نمواين

بود و در پشت پردۀ بسياری از معامالت کالن 

اقتصادی، زد و بندهای سياسی، وام ها و 

معامالت بانکی، اختالس ها، رشوه گيری، 

دارايی سوء استفاده های مالی، سوء استفاده از 

ومی جامعه، تجارت مواد مخدر، فحشا عم های

حضرات دست داشته و از موقعيت غيره و 

می برند. حتی در  بی حساب سودويژۀ خود 

حالی که بخش عظيمی از کارگران روزمزد، 

بيمه ای و بدون قرارداد کار، از دريافت  غير

سبد کاالی وعده داده شدۀ دولت (طرح حمايتی 

اينکه ه بهانۀ دولت تدبير از اقشار کم درآمد) ب

، عمالً حذف می گردند، يستندطرح نشامل 

يکی از گزينه های دريافت اين طرح طالب 

  !هستندحوزه های علميه 

ن حوزه در عرصۀ نظام احضور روحاني

آموزشی نيز يک امتياز ويژه ديگر است که به 
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جايگاه آنان ياری  جانبه رشد و ارتقاء همه

ی شاهد علوی، عضو پيشين شورارساند. 

های صنفی معلمان ايران،  هماهنگی تشکل

 »نامه تفاهم«درباره امکانات اجرايی شدن اين 

  اين بار يک سر داستان، حوزه«گويد:  می

علميه است که هم پول دارد، هم امکانات، هم 

الزم. شما مدرسه را تقديم   اراده، و هم انگيزه

بفرستند،  کنيد، تا روحانی  حوزه می

اجرا کنند، و اسمش را  ريزی کنند، برنامه

  تغيير دهند به مدارس امين وابسته به حوزه

علميه. اين خطر بزرگی است. روحانيت از 

ی چرب و نرم و آماده، به هيچ عنوان  اين لقمه

 ».به اين راحتی نخواهد گذاشت

برگرديم و ابعاد ديگر آن » تفاهم نامه«به مفاد 

را بررسی کنيم. ما پيش از اين از زير پا 

نهادن استقالل آموزش و پرورش توسط طرح 

فوق سخن گفتيم. نکتۀ ديگر واگذاری وظايف 

که از  استاين نهاد به عهده مديريت حوزه 

کارشناسان آموزش و  عدۀ زيادی ازنظر 

پرورش حتی قوانين مرتبط با اين وظايف را 

نيز مخدوش ساخته است و به نوعی غير 

عضو پيشين قانونی محسوب می گردد. 

های صنفی معلمان  ورای هماهنگی تشکلش

گويد:  عد قانونی اين طرح به زمانه میبُ   درباره

واگذاری مدارس عمومی، هم حبه کردن «

  اموال عمومی است، هم واگذاری يک وظيفه

حاکميتی (آموزش) به بخش غير دولتی بدون 

های  رعايت اصول قانونی. طبق کنوانسيون

امضا کرده و المللی، که ايران آنها را  بين

طور طبق قوانين داخلی ايران، تربيت  همين

نهاد آموزش   روحی و روانی کودکان وظيفه

است. واگذاری اين وظيفه به حوزه که اساساً 

اش تربيت روحانيون است، با تعهدات  وظيفه

های جهانی و تعهدات  ايران در قبال کنوانسيون

کشور کامالً   نظام آموزشی به خانواده و آينده

نامه به خاطر اينکه  تناقض دارد. اين تفاهم

  رسماً از واگذاری مدارس دولتی به حوزه

گويد، اساساً غير قانونی  علميه سخن می

  ».است

ريزی آموزشی  موسوی، کارشناس برنامه .م

خواهد  نيز با اشاره به اينکه نظام آموزشی می

بخشی از اختيارات خود در مدارس دولتی و 

را تفويض کند و از طرفی ساختار سازمانی 

های اضافی تحميل شده  مکلف به تأمين هزينه

نيز خواهد بود، اين مسئله را خالف قوانين 

  .موجود دانست

مقررات آموزش و پرورش مانع از در اختيار 

نهادهای غير  توسط گرفتن مدارس دولتی

وزير و مديرکل آموزش با تصميم دولتی حتی 

تفاهم «يز ن جهتو پرورش است و از اين 

. مورد محسوب می گرددقانونی  غير »نامه

ديگر سوء استفاده از اعتماد اوليای دانش 

آموزان و ناديده گرفتن حقوق آنهاست، زيرا 

اگر آنان موافق تحصيل فرزندانشان در اين 

گونه مدارس بودند، مستقيماً آنها را روانه 

حوزه علميه می کردند تا طلبه تحويل گيرند. 
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خود دانش و حقوق ان تکليف تمايل در اين مي

شان  صيلحآموزان برای تبديل مدرسه محل ت

چه می شود؟ اگر  »امين حوزوی«به مدارس 

اوليا و دانش آموزان يک مدرسه مفروض که 

طبق تفاهم نامه از سوی حوزه برای تبديل 

انتخاب شده مخالف طرح تبديل باشند آيا باز هم 

مشخص  اين گونه که طرح اجرا خواهد شد؟

است اين جا نيز حکم سرکوبگرانۀ مسئوالن 

بی چون و  »تبعيت«طرح حاکم است و انتظار 

طبق مفاد فوق، نقش  .ينچرا از اوليا و محصل

و حضور مستمر يک روحانی در تمامی 

فعاليت های مدارس و دانش آموزان، نقشی 

بسيار پر رنگ است. او همه جا با اختيارات 

آموز را در ويژه حضور داشته و دانش 

محاصرۀ ايدئولوژيک دارد: در دفتر کارش، 

سر کالس به طور منظم، خارج از کالس مثل 

زنگ تفريح، صبحگاه، اقامه نماز جماعت، 

کتابخانه، و از تمامی ظرفيت های موجود 

برای اجرای طرح تربيتی بهره مند است. 

عالوه بر آن معلمان و مديريت مدرسه و حتی 

با طرح های او هماهنگ  خانواده ها نيز بايد

باشند! اگر اوليا و دانش آموزان مخالف 

حاکميت چنين شيوۀ عقب مانده ای بر نظام 

آموزشی باشند، تکليف چيست؟ آيا نظام 

آموزشی قادر به پاسخگويی حقوق دانش 

آموزان و چگونگی جبران صدماتی که اين 

 -به لحاظ روحی و فرهنگی» واگذاری«

د می سازد، خواهد اجتماعی به کودکان وار

بود؟ آيا با قرار دادن دانش آموزان در سيستم 

آموزشی که عقب مانده تر از وضعيت کنونی 

است (بنا بر اعتراف کارشناسان آموزشی در 

سال از نظام آموزشی پيشرفته ۵۰۱حال حاضر

و » تبعيت«عقب هستيم) و اعمال سياست 

سرکوب در مدارس، شاهد افت تحصيلی، 

تحصيل، افزودن بر آمار  سرخوردگی، ترک

بيسوادان کشور، و سوق دادن کودکان به 

خيابان ها و افزودن بر شمار کودکان کار 

در همين رابطه يکی از نخواهيم بود؟  

درباره برخی از پيامدهای  کارشناسان آموزشی

هايی که  بچه«گويد:  اين طرح برای کودکان می

 بند ايران، با قرار بود در نظام آموزشی نيم

های علمی و زندگی وارد  يادگيری مهارت

آموزش به   جامعه شوند، با واگذاری وظيفه

حوزه که اساساً کارکردش چيز ديگری است، 

شان مختل خواهد شد و  پذيری روند جامعه

کم بخشی از نسل آينده در شرايط  دست

   ».نامساعدی رشد خواهد کرد

شاهد علوی، عضو پيشين شورای هماهنگی 

صنفی معلمان ايران، در مورد  های تشکل

بر اساس «گويد:  کليات اين طرح به زمانه می

دولتی را که از محل   نامه مدرسه اين تفاهم

های عمومی درست شده، دودستی تقديم  بودجه

علميه مطابق   کنند و حوزه علميه می  حوزه

اش که متناسب با  مانده استانداردهای عقب

نيازهای شرايط امروز زندگی اجتماعی و 

کند،  کودکان نيست، طرح و برنامه تدوين می

مدير مدرسه هم طرح و برنامه را اجرا 
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تر اين است که انتخاب اين  مهم  کند. نکته می

مديريت حوزه است. يعنی   مدارس به عهده

گردد ببيند کدام مدارس برای  مديريت حوزه می

اش مفيد هستند،  اهداف سياسی و ايدئولوژيک

گذارد. حوزه تعداد  ست میها د روی آن

کند، و آموزش  ها در سال را تعيين می مدرسه

کند. اين اسمش تاراج  و پرورش فقط توافق می

اموال عمومی است! مديريت حوزه در مدرسه 

کند، مبلغ و مدرس به  برنامه طراحی می

های فرهنگی و  فرستد، برنامه مدارس می

کند، برای مشاوره  تربيتی را تعيين می

کند و عمالً مدرسه را در  ريزی می مهبرنا

  .»گيرد اختيار خودش می

بازتاب اجرای اين طرح بر وضعيت کار و 

زندگی دشوار معلمان نيز، تأثيرات بسزايی 

خواهد داشت. با ورود حوزه علميه و 

روحانيون به مدارس، معلمان نيز زير فشار 

معيارهای تنگ نظرانۀ اين مجموعه، همواره 

امنيت شغلی بسر خواهند برد  در معرض عدم

گی چرا که گزينش معلمان، نظارت بر چگون

را روحانيون  عملکرد و نحوۀ ارائۀ کار معلم

تعيين و برنامه ريزی کرده و معلم ابزاری 

جهت اجرای برنامه های تحميلی بوده که بايد 

کامالً با روحانی مستقر در مدرسه خود را 

 ورود نهادی همچون«سازد:  »هماهنگ«

های  های علميه و در نتيجه فشار نظارت حوزه

اش  گزينشی و عقيدتی بر معلمان، بارتاب منفی

را در افت سطح عملکرد تخصصی معلمان 

 -(م . موسوی» داد.يعنی تدريس نشان خواهد 

 ) آموزش و پرورش کارشناس

از سوی ديگر تأمين هزينه های اين طرح 

(استقرار روحانيون حوزه در مدارس) و 

فاده از بودجه و فضاهای آماده مدارس در است

می  پذيرفتهحالی از سوی آموزش و پرورش 

شود که اين نهاد ابتدايی ترين امکانات را نيز 

از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلی دريغ 

نموده است. فاجعه دردناک آتش سوزی مدرسۀ 

و جزغاله شدن دختران دبستانی و  »شين آباد«

سرگردان و بی پناه آنان فالکت خانواده های 

(زجر پيگيری وضعيت درمان کودکان 

بازمانده و بی اعتنايی مسئوالن) لکه ننگی بر 

نظام رژيم جمهوری اسالمی و نيز پيشانی 

است که هنوز حتی قادر به گرم آن آموزشی 

دن فضای کالس های سرما زده مدارس و کر

حفظ جان و ايمنی کودکان نيست، اما متعهد به 

ی امکانات و اختيارات ويژه به طالب واگذار

حوزوی و وارد کردن آنان به مقاطع تحصيلی 

اين وزارتخانه با سيستم آموزشی می گردد. 

که چادر، کانکس، انباری و حتی خود،  منحط

در سرما، گرما و بوی  ،محل نگهداری دام را

تبديل کرده و بنابراين با کالس درس تعفن، به 

سالمت تی و نا امن بهداش غيرهای محيط اين 

به خطر انداخته هزاران کودک دبستانی را 

است، با حوزه های علميه به توافق می رسد 

 »اتاق کار« رسهروحانی مدکه برای 

 ايجاد کند. مخصوص و امکانات ويژه 
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در حالی که بسياری از مدارس ما فاقد «

کتابخانه، آزمايشگاه، اتاق (سالن مطالعه) و ... 

ش و پرورش ما چگونه می می باشد، آموز

خواهد مکان مشخص و يا ثابتی را برای 

فعاليت کار اين عزيزان فراهم آورد؟ در حالی 

که آموزش و پرورش ما درگير کسری بودجه، 

 ۀفقدان اعتبار الزم برای پرداخت سران

مدارس، پرداخت اضافه کار عوامل اجرايی 

مدارس، معوقات حق التدرس از سال تحصيلی 

. است، ... کمبود مربی بهداشت در قبل و ..

سال گذشته  ٦مدارس معضلی است که در 

برای حل آن وزرای آموزش و بهداشت 

پيشنهادها و برنامه های مختلفی اعالم کرده اند 

که هيچيک تاکنون عملياتی نشده و با بازنشسته 

شدن مربيان قديمی هر روز به دامنه اين 

 مشکل افزوده می شود. افزايش چشمگير

بيماری های پرخطر همچون هپاتيت و ايدز در 

جوامع امروزی و نياز به آموزش شهروندان 

برای جلوگيری از گسترش اين بيماری ها به 

خصوص در آموزش و پرورش که بزرگ 

ترين جامعه تحت پوشش يعنی کودکان و 

را در مجموعه خود دارد  ۱٦تا  ۷نوجوانان 

اشت را لزوم به کارگيری مربيان و معلمان بهد

به روز افزايش روز در ساير مسائل بهداشتی 

می دهد اما در کشور ما اين موضوع از سوی 

مسئوالن مغفول مانده است. در حال حاضر 

هزار مربی بهداشت نياز  ۱۷مدارس کشور به 

در  دارد. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات

هم اکنون " :عنوان کرده است ۰۹۳۱فروردين 

نش آموز يک مربی دا ۳۵۰۰به ازای هر

بهداشت در ايران فعاليت می کند در حالی که 

حداقل مطلوب ميانگين يک مربی به ازای 

(سازمان معلمان  »دانش آموز است." ۰۰۷هر

 ايران)

رشد مفاهيم و پيشرفت های علمی که در دهه 

را های اخير شاخه های مختلف علوم تربيتی 

بار اند، از اصل با افزودن بر  دربر گرفتهنيز 

ايدئولوژيک آموزش رسمی در مدارس تضاد 

يکی از اهداف اين طرح بی اثر  پس .دارند

ساختن اين علوم و عدم برخورداری نظام 

 –آموزشی ايران از دستاوردهای علمی 

تفاهم «اجتماعی و فرهنگی جهانی است. طرح 

که ما به بررسی آن در ابعاد مختلف  »نامه

انحرافاتی که پرداختيم با وجود تمام لطمات و 

مستقيماً دامن گير کودکان و نوجوانان و نظام 

آموزشی خواهد ساخت، طرحی ناکارآمد برای 

اهداف رژيم محسوب می گردد. تضاد بين 

شالودۀ اقتصادی يعنی روابط توليدی حاکم بر 

به ويژه  آن،جامعه و روبناهای حاکم بر 

به تضاد عمده در  ،روبنای سياسی و حقوقی

تبديل شده است. در ايران به ويژه  جامعۀ ايران

حقوقی با روابط توليدی و ی سياسی هاروبنا

سرمايه دارانۀ اين جامعه، و از آن مهم تر با 

تکامل اجتماعی و فرهنگی و بنابراين با رشد 

و تکامل آزاد مبارزۀ طبقاتی ناسازگار است. 

دولت در ايران دولتی دينی است يا اگر دقيق 

دينی بر دولت سرمايه  تر بگوئيم يک حکومت
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داری ايران مسلط است که با حفظ منافع 

ط پيش از يط عقب مانده (شرايسرمايه، شرا

انقالب مشروطه) را بر روبناهای متعدد جامعه 

تحميل کرده است. مانند قضاوت که در ايران 

مانند پيش از انقالب مشروطه، امتياز رستۀ 

ه روحانيان شده و اگر دقت کنيم، می بينيم ک

سيستم امتيازات رسته ای جامعۀ ايران را 

فراگرفته است، روشن است که سيستم 

سرمايه يازات رسته ای روبنای سياسی پيشاامت

داری کهنه ای است که با روابط توليدی 

سرمايه داری ناسازگار است. حقوق اسالمی 

بر سرنوشت زنان کشور و روابط خانواده 

ر حاکم است. حتی فرهنگ سرمايه داری د

کشور سرکوب می شود. در شرايط کنونی 

ايران که دين عالوه بر نقش اسير ساز تفکر 

انسان بطور مشخص به ابزار ستم و سرکوب 

دولتی سرمايه داران تبديل شده است، رابطۀ 

دينی با منافع طبقات استثمارگر اهميت بيشتری 

اکنون به طور متمرکز نبوبت آموزش می يابد. 

ديد سياست دينی و تشو پرورش شده است: 

ايدئولوژيک در نظام آموزشی ايران (مقاطع 

تحصيلی پائين تر) به شيوۀ مستبدانه و عليه 

کودکان، نوجوانان و جوانان خود تضادی است 

که با مدرن و پيشرو بودن نهاد آموزش و 

اين  روشن است کهپرورش همخوانی ندارد. 

عرصه نيز تابعی از مبارزه طبقاتی جاری در 

حضور  ۀتجربۀ سی سال گذشت. است جامعه

حوزه در دانشگاه به اعتراف اکثر کارشناسان 

تجربه ای کم توفيق بوده و دانشگاه ها يکی از 

مراکز مبارزات اعتراضی عليه رژيم و 

شرکت فعاالنۀ دانشجويان در مبارزات 

کراتيک توده های مردم به وآزاديخواهانه و دم

جوانان شمار می رود. از سوی ديگر دسترسی 

و نوجوانان (و حتی کودکان) به وسائل 

ارتباطی مدرن، تکنولوژی روز، داده ها و 

پيشرفت های علمی ... تضاد گفته شده را 

حدت می بخشد. همچنين عليرغم ممنوعيت و 

سرکوب انواع رشته های هنری (موسيقی، 

...) توسط  سينما، تئاتر، نقاشی، نويسندگی

ز نيروی رژيم، روی آوردن بخش بزرگی ا

جوان به اين عرصه ها (بويژه حضور فعال 

دختران) و بيان ديدگاه ها، احساسات و 

اعتراضات، نيازی جدی از سوی آنان محسوب 

می گردد که از چارچوب مفاهيم مذهبی 

 فرمايشی فراتر می رود. 

در نظام  »تفاهم نامه«از هم اکنون طرح 

آموزشی، نقد و اعتراض جامعۀ معلمان ايران 

تربيتی را نسبت به  –کارشناسان آموزشی و 

پيامدهای زيان بار اجرای آن به دنبال داشته 

 است:

بايد در مقابل اين : «می گويد شاهد علوی 

مدنی،   طرح مقاومت کرد. معلمان، جامعه

طلبان بايد مانع عملی  روشنفکران و اصالح

غير اصولی شوند. والدين   نامه شدن اين توافق

ده فرزندانشان را دست حوزه هم که قرار نبو

علميه بدهند که آخوند بشوند، فقيه بشوند، 

بشوند سرباز صفر واليت مطلقه فقيه، بايد 
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در طول چند سال اخير،  ...مقاومت کنند

بسياری از روحانيون از تمسخر، برخوردها و 

واکنش های منفی جوانان نسبت به مذهب و 

 روحانيت صحبت می کنند، از اين رو به نظر

می رسد روانه کردن روحانيون به مدارس، 

جوانان را به سوی انزجار بيشتر از مذهب 

 »سوق خواهد داد.

با محتوای گفته شده  »تفاهم نامه«اجرای طرح 

و با دخالت روحانيان و دولت دينی در آموزش 

و پرورش به کشتن روح تحصيل، خالقيت 

علمی و هنری در کودکان، نوجوانان و عدم 

زندگی و تعلق به جامعه همراه با احساس سر

آمادگی برای تبديل شدن به شهروندانی با 

حقوق کامل و پذيرش مسئوليت اجتماعی، 

منجر خواهد شد. برای ممانعت از اجرای اين 

طرح واپس گرايانه و منحط و به شکست 

کشاندن اهداف رژيم در اين عرصه، ارادۀ 

جمعی و مبارزات آگاهانۀ کارگران و تمامی 

 اد انديشان انقالبی کارساز خواهد بود.آز

مدرسۀ ابتدايی دخترانهيک روحانی در 

 

 

 
 

 سهراب شباهنگ 

 1392دی 

 

 (بخش اول)

امسال هم مانند سال های پيش در آستانۀ به 

برای تعيين مزد حداقل » مذاکرات«اصطالح 

بارۀ آينده، بحث و جدل و طرفه گوئی درسال 

عدم ضرورت  قبيل ضرورت ياموضوعاتی از 
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اقل قانونی مزد، رابطۀ بين مزد و وجود حد

تورم، رابطۀ بين مزد حداقل و خط فقر در 

ايران، سهم کل مزدها و حقوق ها از توليد 

سبد «ناخالص داخلی، رابطۀ بين مزد حداقل و 

خانوار چهار نفری، معيار و مبنای » معيشتیِ 

 شدت يافته است. ،اقل و غيرهتعيين مزد حد

ن دولتی، اقتصاددان ها و مقاله سردمدارا

نويسان بورژوا طبق معمول به منظور ادای 

دين و خوش خدمتی به اربابان سرمايه دارشان، 

برای هزارمين بار ادعا می کنند که افزايش 

مزد باعث تورم، کاهش سرمايه گذاری و 

به «افزايش بيکاری می شود که در نهايت 

را است و بدين سان کارگران » ضرر کارگر

از مبارزه برای افزايش مزد و بهبود شرايط 

زندگی شان برحذر می دارند. برخی از 

هايشان هم مدعی می شوند که » دانشمندترين«

بحث حداقل مزد و تمام بحث های سياسی و 

اقتصادی مربوط به آن در ايران اصال 

 ندارند!» موضوعيت«

شماری از نويسندگان در حوزۀ اقتصاد و 

و برخی از فعاالن کارگری که  مسايل اجتماعی

هستند، » نه سيخ بسوزد نه کباب«پيرو مکتب 

و  »چپ«از جمله دسته ای از اينان که خود را 

هم می نامند، می  »پشتيبان حقوق کارگر«

گويند گرچه افزايش مزد کارگران باعث 

افزايش تورم می شود ولی از آنجا که سهم مزد 

به ميزان  در هزينۀ توليد کم است افزايش مزد

کمی هزينۀ توليد و در نتيجه قيمت ها را باال 

می برد و بخش اعظم تورم ناشی از عوامل 

ديگر است و نه از مزد. از ديد اينان افزايش 

مزد «اشکالی ندارد و » متعادل«مزد به ميزانی 

برخی نيز با آنکه به ». عادالنه تورم زا نيست

درستی ضرورت چند برابر شدن مزدهای 

را مطرح می کنند به غلط می پندارند که  کنونی

چنين افزايشی تغييری در سود سرمايه داران 

 نمی دهد.

من طی سال های اخير درنوشته های مختلف 

 نشان داده ام که: )1(

الف) افزايش مزدها تا زمانی که نرخ اين  

افزايش از ميانگين نرخ ارزش اضافی يا نرخ 

 رم ندارد؛استثمار بيشتر نباشد تأثيری در تو

ب) به طريق اولی، افزايش مزدها به تناسب  

رشد بارآوری کار (يعنی با  وتورم 

درنظرگرفتن هم نرخ تورم جاری و هم رشد 

بارآوری)، نه تنها باعث تورم نمی شود بلکه 

 حتی نرخ استثمار را هم کاهش نمی دهد؛

ساله پ) در ايران چنان انباشتی از تورم چند ده 

ها و ميانگين رگی بين مزدو چنان فاصلۀ بز

هزينۀ کل خانوارهای کشور به وجود آمده که 

نه تنها افزايش مزد به تناسب تورم بلکه 

افزايشی معادل چند نرخ تورم هم پاسخگوی 

مشکالت گذران زندگی کارگران نيست. تنها 

تغييری جهشی و دگرگونی ای کيفی در اين 

مورد می تواند کارساز باشد که به نوبۀ خود 

بايد با جهشی کيفی در شرايط کار و زندگی 

اجتماعی کارگران همراه گردد و اينها همه 

مستلزم تغييرات کّمی و کيفی در مبارزات 

طبقاتی کارگران در عرصه های اقتصادی، 
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سياسی، نظری و فرهنگی و گسترش و تحکيم 

تشکل های مستقل و آگاه کارگران در قلمرو 

  مبارزات سياسی و اقتصادی است.

من در اينجا نخست به پاره ای از اظهار 

قامات دولتی، کارفرمايان، نظرهای م

دان های بورژوا و مقاله نويسان اقتصاد

اقتصادی دنباله رو آنها می پردازم. سپس به 

طور خالصه مقولۀ مزد در نظام سرمايه 

داری، رابطۀ بين مزد و تورم، مبنای مزد 

نه حداقل را توضيح می دهم و در اين زمي

شکاف وسيع بين افزايش مزدهای اسمی و تورم 

کل مزدها و حقوق  در ايران و نيز سهم ناچيز

ها از توليد ناخالص داخلی را بررسی می کنم. 

قامات خواننده خواهد ديد که اظهار نظرهای م

دان های بورژوا و دولتی، کارفرمايان، اقتصاد

ه رو آنها تا چه مقاله نويسان اقتصادی دنبال

مسلم ناسازگاری دارند و های ت ه با واقعيانداز

چگونه هدف اين ديدگاه های نادرست، عوام 

فريبانه و مغرضانه منحرف کردن کارگران از 

درک درست وضعيت خودشان و جامعه به 

طور کلی، و واداشتن کارگران به تسليم و رضا 

در مقابل وضع موجود و تبديل اين طبقه به توده 

، مطيع و شکرگزار ای بی شکل، سر به زير

 کارفرما و دولت است.

 

دعاهای مقامات رژيم، اقتصاددانان ا

 بورژوا و نمايندگان کارفرمايان

 در مورد رابطۀ بين مزد و تورم 

اخيرا  وزير تعاون، کار و رفاه علی ربيعی 

 گفته است: 

افزايش نرخ دستمزد خود عاملی موثر هرچند «

ين معيشت اما تام در رشد تورم شناخته می شود

کارگران هم در مذاکرات سه جانبه به عنوان 

اصلی ترين درخواست کارگران، مطرح خواهد 

 (تکيه بر کلمات از من است. س. ش)» بود.

يک نگاه در تعيين «: ه استافزود او همچنين

مزد به تورم است اما نمی خواهيم به يک جيب 

کارگر چيزی اضافه کنيم و از جيب ديگر وی 

براين می خواهيم تورم را کاهش برداريم بنا

(منبع: » .نها افزايش يابدآدهيم تا قدرت خريد 

رونمايی از «،  1392 آذر 17سايت اقتصاد ايرانی 

زايی دولت در مشاغل خانگی و  سياست اشتغال

 »)روستايی

ربيعی چنانکه گوئی از امری بديهی و مورد 

توافق عام اقتصاددانان حرف می زند مدعی 

» عاملی مؤثر«رخ مزد همچون می شود که ن

در رشد تورم شناخته شده است. اين وزير کار 

سرمايه داران، حتی به » دولت تدبير و اميدِ «

کاری که خود در تدوينش نقش  زير قانون ِ 

زند و تلويحا تعيين مزد حداقل داشته می 

قانون کار جمهوری  41اساس تورم (مادۀ بر

 اسالمی) را رد می کند.

غلکاری ها به ربيعی محدود نمی البته اين د

شود: دروغ و دغلکاری از ويژگی های بنيادی 

ردمداران آن از آغاز رژيم اسالمی و تمامی س
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کنون بوده است. حسن روحانی تأسيس اش تا

هنگامی که کانديدای رياست جمهوری بود در 

در گفتگو با خبرنگار ايلنا در مزد مورد مسألۀ 

اد از ميزان مزد رشت با ابراز نگرانی و انتق

دستمزد کارگران بايد طبق «: گفتکارگران، 

ای که تورم وجود دارد،  قانون كار به اندازه

وی با تاكيد بر اينکه هم اکنون  .افزايش پيدا کند

 25درصد و افزايش حقوق  40نرخ تورم 

درصدی  15درصد است، اظهار کرد: تفاوت 

بين نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ايجاد 

 ».شکالتی برای اين قشر عزيز شده استم

اکنون  .)(تکيه بر کلمات از من است. س. ش

دولت و معاون  یسخنگو«نوبخت  محمد باقر

ها در  جمهور در اين خصوص که دولت  رييس

 12گذشته در تعيين حداقل دستمزد  یها سال

ميليون کارگر و مشمول قانون کار دخالت 

ده است که اند و اين دولت بو داشته یمستقيم

مشموالن قانون کار هم افزايش دستمزد  یبرا

ساالنه تعيين کرده و نه کارگر و کارفرما گفت: 

کارگران دخالت  یدولت در امور دستمزد

(تکيه بر کلمات از من است. » .نخواهد کرد

دولت قصد او همچنين می گويد:  .س. ش)

کارگران و  یاعالم درصد افزايش حقوق برا

کار را ندارد و اين  یعال یطرح آن در شورا

کارگران و کارفرمايان هستند که بايد درباره 

» .کنند یگير تصميم 93 افزايش حقوق سال

يا بهتر » قشر عزيز کارگران«بدين سان اگر 

بگوئيم گماشتگان دولت و کارفرماها در 

شوراهای فرمايشی اسالمی کار به عنوان 

در نمايندۀ کارگران، و نمايندگان کارفرمايان 

افزايش مزد  هر ميزانشورای عالی کار روی 

برسند حتی اگر مانند اکثر سال ها » توافق«به 

اين ميزان کمتر از نرخ رسمی تورم (به 

عبارت ديگر بسيار کمتر از نرخ افزايش قيمت 

کاالها و خدمات مصرفی کارگران) باشد، 

دولت دخالتی نخواهد کرد. اين به معنی آن است 

 بوده است!  » باد«که وعدۀ روحانی 

ما همان گونه که در باال گفتيم و پائين تر نيز با 

تحليل اقتصادی و آمار نشان خواهيم داد، برآنيم 

که افزايش مزدها به تناسب تورم و حتی به 

ميزانی معادل چند برابر نرخ تورم پاسخگوی 

مشکالت گذران زندگی کارگران نيست. اما در 

ه مقامات دولتی حتی اينجا خواستيم نشان دهيم ک

قوانين مصوب خود رژيم را نيز هر زمان که 

به نفع خود و حاميانشان نباشد قبول ندارند و 

 زيرش می زنند. 

اين ادعا که افزايش مزد باعث تورم می شود نه 

تنها از جانب مقامات دولتی بلکه از سوی 

بخشی از اقتصاددانان، چه آنهائی که به عنوان 

قامات رژيم به خدمت مشاور و دستيار م

مشغولند و چه آنهائی که اقدامات به اصطالح 

ضد تورمی و رياضت کشانۀ رژيم به ضد 

کارگران را کافی نمی دانند و خواهان تحميل 

رياضت کشی بيشتر بر کارگران و تسهيالت و 

امتيازات بيشتر برای سرمايه داران هستند، 

پيوسته در رسانه ها مطرح می شود. اينان بار 

ديگر برای ترويج ايده های نادرست اقتصادی 
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و نيز اطالعات غلط و يک جانبه وارد ميدان 

شده اند تا اذهان توده ها را از واقعيات منحرف 

کنند و مانع شناخت درست واقعيت که مقدمۀ 

گردند. يکی از اين  ،تغيير درست اوضاع است

اقتصاددانان جواد صالحی اصفهانی استاد 

است که  يک ويرجينيای آمريکاتکن پلیدانشگاه 

مصاحبه ای با هفته  1392آذر  23در تاريخ 

زنی بر  چانه«زير عنوان » تجارت فردا«نامۀ 

انجام داده است که » سر مزد، کدام شغل؟

شماری از رسانه ها و سايت های ديگر از 

جمله سايت اتاق بازرگانی تهران نيز آن را 

 منتشر کرده اند.

رد رابطۀ بين مزد صالحی اصفهانی در مو

بين نرخ تورم و رشد «حداقل و تورم می گويد: 

حداقلی دستمزد در کشورهای ديگر هم 

مثال بارز آمريکاست هايی وجود دارد.  فاصله

که تا قبل از دو سه سال اخير همواره نرخ رشد 

. اما بايد توجه حداقل دستمزد زير نرخ تورم بود

اين امر  در مورد اقتصاد ايرانداشته باشيد که 

(تکيه بر کلمات از من » کمی طبيعی است.

 است. س. ش)

 سممکن است براسا، خوانندۀ اين مصاحبه

تبليغاتی که در مورد تحصيالت و تجربيات 

خود  صورت گرفته پيشاصفهانی صالحی 

استاد تحصيل کردۀ «اين  بگويد به هر حال

اساس آمار و اطالعات حتما بر »هاروارد

ش نمی توان کرد! نخست حرف می زند و کاري

بايد گفت آمريکا يا هيچ کشور ديگر نمی تواند 

برای ما مدل باشد (آن هم به ويژه در زمينۀ 

ارتجاعی ترين، تبهکارانه ترين و ضد متمدنانه 

ترين عملکردهای طبقات حاکم اين کشورها). 

گرانی دوم اينکه نگاهی دقيق به وضعيت کار

ريافت می کنند اقل دکه در اياالت متحده مزد حد

ست که اشاره به نشان دهندۀ اين واقعيت ا

اقل بگير در آن کشور از وضعيت کارگران حد

» استاد تحصيل کردۀ هاروارد«جانب اين 

اساسا برای مخدوش کردن موضوع، فرار از 

دادن پاسخ روشن به مسأله صورت گرفته 

 است. ببينيم وضعيت واقعی در آمريکا چيست:

ادارۀ آمار کار آمريکا بر اساس داده های 

)Bureau of Labor Statistics  در سال (

ساله و باالتر  16ميليون کارگر  75.3، 2012

اساس ساعتی مزد می اياالت متحده بر در

% از 59گرفتند [کارگران يقه آبی] که حدود 

بر می زد و حقوق بگيران اين کشور را درم

يعنی جمعيت کل مزد و حقوق بگيران گرفتند (

اين کشور [جمع کل کارگران يقه آبی و يقه  در

ميليون نفر بالغ  127.6به  2012سفيد] در سال 

. از ميان کارگرانی که ساعتی کار می می شد)

ميليون نفر برابر مزد حداقل  1.6کردند مزد 

دالر در ساعت بود و حدود  7.25فدرال يعنی 

ميليون نفر کمتر از مزد فدرال دريافت می  2

در آمريکا  2012ن سان در سال کردند. بدي

ميليون کارگر، مزدی برابر مزد حداقل  3.6

 3.6فدرال يا کمتر از آن می گرفتند. اين 

در صد کل کارگران با مزد  4.7ميليون نفر، 
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درصد کل مزد و حقوق  3ساعتی و کمتر از 

 بگيران را تشکيل می دادند.
 » 2012ويژگی های کارگران با مزد حداقل: «(منبع:  

 

http://www.bls.gov/cps/minwage2012.ht

m( 

حال ببينيم در ايران نسبت کارگرانی که مزد 

حداقل يا کمتر از آن دريافت می کنند چقدر 

 است؟ 

رئيس اتحاديه پيشکسوتان «حسن صادقی 

ونی تلويزي ۀدر ابتدای مناظر »جامعه کارگران

مشکل ما جامعه کارگری اين « اخيرش گفت

درصد کارگران ما حداقل بگير  67است که 

هستند، تعداد کارگرانی که باالی يک ميليون 

حقوق بگيرند بسيار کم هستند و کارگران ما در 

 .»بخش صنوف و خدمات بسيار کم می گيرند
 )2( )1392دی  27مشرق نيوز منبع: (

حی اصفهانی بين بدين سان مقايسه ای که صال

کارگرانی که در آمريکا مزد حداقل يا کمتر از 

آن دريافت می کنند با همتايان ايرانی شان به 

عمل می آورد، مقايسه ای بی معنی و به 

است. در آمريکا » قياس مع الفارق«اصطالح 

نسبت چنين کارگرانی به کل کارگران يقه آبی 

% و نسبت به کل مزد و حقوق 4.7برابر 

درصد است در حالی که در  3ان کمتر از بگير

% کارگران 67ايران کارگران حداقلی بيش از 

 را تشکيل می دهند. 

بارۀ مزد در يک کشور سخن گفته وقتی که در

می شود بايد حجم و تغييرات مزد کل کارگران 

(به ويژه کارگران يقه آبی) در نظر گرفته شود 

رد و اگر مقايسه ای بين کشورها صورت می گي

صرفا به اينکه در اين عرصه باشد و نه 

درصدی از  4.7در صدی يا  3جمعيتی 

ع را دارند (که غالبا ضکارگران که بدترين و

يا دۀ جوان اکارگران مهاجر، کارگران س

تقريبا  کهنوجوان و يا بخشی از کارگران زن 

همگی غير متشکل هستند) اشاره گردد و تلويحا 

کشور تعميم داده اين وضع به کل کارگران يک 

شود. البته تمام کارگران آمريکا (چه يقه آبی ها 

يعنی » يقه سفيدها«و چه بخش بزرگی از 

کارگران دفتری، آموزشی، بهداشت و درمان، 

خدمات شهری و مانند آنها) زير استثمار شديد 

دارند و از اين نظر فرقی ميان  بورژوازی قرار

تر از آن آنان و کارگرانی که مزد حداقل يا کم

دريافت می کنند وجود ندارد. اما اگر کل 

کارگران آمريکا را در نظر بگيريم، با آنکه در 

سال های اوج بحران مزد متوسط شان تا حدی 

کاهش يافته اما به طور کلی و در يک دورۀ ده 

ساله يا بيشتر مزد حقيقی آنها ثابت مانده يا حتی 

ان از يعنی وضعيت آناندکی افزايش يافته است. 

اين جهت با کارگران حداقل بگير فرق دارد. 

در حالی که در ايران نه تنها وضع کارگرانی 

که مزد حداقل يا کمتر از آن دريافت می کنند 

در کل دورۀ سلطۀ رژيم جمهوری اسالمی به 

وضع کل کارگران به شدت وخيم شده بلکه 

وخامت گرائيده و قدرت خريد کل اين طبقه به 

 ته است.شدت کاهش ياف

  ۲۹ۀ شمار                               ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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تغييرات  ،برای روشن شدن بيشتر موضوع 

زد متوسط حقيقی (يعنی مزدی که ساالنۀ م

اساس قيمت کاالها و خدمات مصرفی تعديل بر

شده باشد يا به عبارت ديگر تورم از آن کم شده 

باشد) کل کارگران شرکت های خصوصی 

آمريکا جز در بخش کشاورزی را در طول 

يک جدول می در  2013تا  2001سال های 

آوريم تا معلوم کنيم مزد حقيقی آنان (و يا قدرت 

 خريدشان) در اين مدت چه تغييری کرده است. 

 )1982-1984در صد تغييرات ساالنۀ مزد حقيقی متوسط کل کارگران آمريکا (به دالر ثابت 

 2001 سال

 

2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

* 
ساالنۀ  يراتتغي

 مزد ساعتی (%)

0.3 0.4 0.1- 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 0.9- 0.3 1- 0.6- 1.3 

ساالنۀ  تغييرات

 مزد هفتگی (%)

0.3 0.4 0.7- 0.2 0.4 0.8 0.3  2- 1.2 0.6- 0.9- 1.5 

مربوط به است در حالی که ارقام بقيۀ سال ها  2012نسبت به اکتبر  2013مربوط به ماه اکتبر  2013ارقام سال  *

دسامبر هر سال نسبت به دسامبر سال پيش از آن است.

 )2013تا  2001در مورد مزدها و درآمد ها از سال  ادارۀ آمار کار آمريکا(منبع: داده های  

با نگاهی به جدول باال خواهيم ديد که در  

، بجز سال 2013تا  2001فاصلۀ سال های 

، مزدهای 2012و  2011، 2009، 2003های 

قيقی رشد کرده اند يعنی افزايش مزد باالتر از ح

سال هم مزد  13مدت  تورم بوده است. در کل

هر چند ميزان اين رشد  ،حقيقی رشد کرده

 ناچيز بوده است.

بدين سان صالحی اصفهانی با گفتن اينکه در 

سال پيش افزايش مزد کارگرانی  آمريکا تا چند

 3 که مزد حداقل دريافت می کنند (يعنی حدود

درصد کارگران) از نرخ تورم کمتر بوده، 

خواسته يا ناخواسته اين واقعيت را می پوشاند 

که مزد متوسط حقيقی کل کارگران آن کشور 

سال اخير نه تنها کاهش نيافته بلکه  13طی 

     کمی هم افزايش پيدا کرده است. 

صالحی اصفهانی در مقابل اين پرسش مصاحبه 

يش حداقل مزد در به نظر شما افزا«گر که 

می » گذارد؟ ايران هم روی اشتغال تاثير نمی

 گويد:

حدس من بر اين است که اين موضوع بين «

در ... کند  ايران و کشورهای پيشرفته فرق می

يافته اکثر افراد در بازار   کشورهای توسعه

رسمی  کنند و بازارهای غير رسمی فعاليت می

اد در رواج چندانی ندارد. فعاليت اکثر افر

شود بحث حداقل مزد  بازارهای رسمی سبب می

در اين کشورها از اهميت بسيار زيادی 

  ۲۹ۀ شمار                               ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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برخوردار باشد. چون تغييرات حداقل مزد بر 

گذارد. اما در  معيشت بسياری از افراد تاثير می

ايران شايد نيمی از افراد در بازارهای 

اشتغالی فعاليت  غيررسمی و يا در بخش خود

معنی  نها بحث حداقل دستمزد بیدارند که برای آ

گيرد.  بر نمی است. چون قانون کار آنها را در

گويم و  البته من اين را از روی حدسيات می

ای در خصوص تاثير حداقل دستمزد بر  مطالعه

 » .ام درآمد در ايران نديده اشتغال افراد کم

می دهد که صالحی اظهارات باال نشان 

اقل و به اصفهانی درک روشنی از مزد حد

طور کلی مزد، چه در کشورهای پيشرفته و چه 

ديديم که در آمريکا در  در ايران، ندارد. باالتر

جمعيت کل کارگرانی که مزد  2012سال 

حداقل يا کمتر از آن دريافت می کردند، حدود 

درصد کل مزد و حقوق بگيران بود در حالی  3

 67که در ايران اين نسبت بسيار باال است (

کل کارگران مزدی و يا طبق برخی درصد 

درصد). طق يک بررسی  75تخمين ها حدود 

 2011که توسط وزارت کار فرانسه در سال 

صورت گرفته جمعيت کارگرانی که مزد حداقل 

درصد کل مزد و حقوق  11می گرفتند حدود 

 بگيران را تشکيل می داد. 

-http://www.atlantico.fr/pepites/26(منبع: 

millions-smicards-en-france-fin-2011-

496604.html ( 

ميليون  3.5حدود  2010در انگلستان در سال 

اقل يا کمتر دريافت می کردند که نفر مزد حد

% مزد و حقوق بگيران اين کشور 14تقريبا 

 (منبع: بودند. 

http://www.poverty.org.uk/51/index.shtml?

(يعنی » کم مزد«کارگران  2012در سال   )2

کارگرانی که مزدشان کمتر از دو سوم مزد 

 5.1کل کارگران بود) جمعيتی برابر  )3(ميانۀ 

در صد کل کارگران   21ميليون کارگر يعنی 

 Low Pay(منبع: آن کشور را تشکيل می دادند. 

Britain 2013.( 

اقل بدين سان ديده می شود که کارگران حد

خالف ايران، بگير در کشورهای پيشرفته، بر

بلکه  ،ثريت کارگران را تشکيل نمی دهنداک

اقليت کمابيش کوچکی در مقياس کل کارگران 

صالحی اصفهانی مسأله و مزد بگيران هستند. 

در مورد  . او،را کامال وارونه مطرح می کند

مزدی برابر يا  ايران که بخش اعظم کارگران

اين  :می گويد ،کمتر از مزد حداقل می گيرند

قدری حاشيه ای «ندارد و  مسإله اهميت چندانی

اما در کشورهای پيشرفته که بخش » است

 21تا  3کمابيش کوچکی از کارگران (بين 

اقل د در مثال هائی که ديديم) مزد حددرص

از «اين مسأله  :دريافت می کنند می گويد

به نظر »! اهميت بسيار زيادی برخوردار است

می رسد آدم بايد حتما از دانشگاه هاروارد 

ا گرفته باشد تا بتواند اين گونه استدالل کند دکتر

 يا اين گونه استدالل را بفهمد! 

» استدالل محکم«صالحی اصفهانی پس از اين 

 می گويد:

  ۲۹ۀ شمار                               بی متحد ايران  ارگان کارگران انقال        
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توان انتظار داشت در شرايط رکود که  نمی«

تورم در حال افزايش است نرخ مزد هم به 

همان ميزان افزايش يابد. وقتی رشد اقتصادی 

ت دستمزد واقعی در همه منهای شش درصد اس

يابد. موضوع کنونی جامعه  سطوح کاهش می

» ايران، موضوع تعيين حداقل دستمزد نيست.

اين استاد اقتصاد نخست بايد نشان دهد که 

افزايش مزد باعث تورم می شود. او بايد 

توضيح دهد که اگر افزايش مزد باعث تورم می 

شود چرا در حالی که در اکثر سال های سه 

گذشته ميزان افزايش مزدها از نرخ تورم  دهۀ

کمتر بوده و حتی در برخی سال ها اصال 

افزايش مزدی وجود نداشته با چنين تورم افسار 

 روبروئيم؟گسيخته ای در ايران 

در  1391آبان  7مورخ  دنيای اقتصادروزنامۀ  

سه دهه با نقدينگی و « مقاله ای زير عنوان 
های  هم در سال آمار تورم«می نويسد: » تورم

پس از انقالب بيانگر آن است که مجموعا در 

، تورم کل اين دوره 90تا  58های  سال  بازه

به  درصد بوده است. 691هزار و  34معادل 

ها طی مدت بيست  عبارتی ديگر، شاخص قيمت

تصحيح از ما  –[سی و سه سال  و سه سال

در » برابر شده است. 348مذکور تقريبا  است]

 1390تا  1358صله، يعنی از سال همين فا

تومان به  1701مزد حداقل اسمی از ماهی 

تومان رسيده يعنی تقريبا   330300ماهی  

برابر شده است. يعنی مزد حقيقی کارگر  194

تقريبا نصف سال  1390حداقل بگير در سال 

را در نظر  1392بوده است. اگر سال  1358

از  بيش 1358بگيريم قيمت ها نسبت به سال 

 280براير شده اند و مزد حداقل حدود  637

 1392برابر. يعنی مزد حداقل حقيقی در سال 

کمتر بوده  1358از نصف مزد حداقل در سال 

است. جواد صالحی اصفهانی يا اينها را نمی 

داند يعنی دربارۀ چيزی که نمی داند حرف می 

موضوع  «زند و يا می داند و بازهم می گويد 

ايران، موضوع تعيين حداقل کنونی جامعه 

 »!  دستمزد نيست

او که مدعی است افزايش مزد باعث تورم می 

شود بايد توضيح دهد چرا در چين که مزدها 

طی دهۀ اخير سه برابر شده اند (طبق 

، ص  2012-2013گزارش جهانی مزدها «

XIV« (از انتشارات سازمان بين المللی کار ،

نيست بدانيم که  بدبا تورم باال روبرو نيستيم؟ 

و در  2.57برابر  2012تورم در چين در سال 

 درصد بوده است. 2.61برابر  2013سال 
-http://www.inflation.eu/inflation(منبع: 

rates/china/historic-inflation/cpi-inflation-

china.aspx( 

ما الگوسازی از خواننده توجه دارد که منظور 

ين واقعيت است که چين نيست بلکه نشان دادن ا

طرفداران نظريه ای که طبق آن افزايش مزد 

باعث تورم می شود نمی توانند به فاکت های 

غير قابل انکار و بسيار مهمی که در باال ذکر 

را  هائی که نظريۀ آنهاکرديم پاسخ دهند: فاکت 

 مانند کاخ مقوائی فرو می ريزند.

در ايران شايد  « :صالحی اصفهانی می گويد

رسمی و يا در  ی از افراد در بازارهای غيرنيم

  ۲۹ۀ شمار                               ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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اشتغالی فعاليت دارند که برای آنها  بخش خود

اين استاد ». معنی است بحث حداقل دستمزد بی

بيش از نيمی از جمعيت اقتصاد توجه ندارد که 

فعال اقتصادی ايران را کارگران مزدی تشکيل 

که بخش  ميليون نفر) 13می دهند (رقمی حدود 

اقل مزدی برابر يا کمتر از مزد حد هااعظم آن

لۀ مزد حداقل أدريافت می کنند. بدين سان مس

مسألۀ بخش مهمی از جمعيت کشور است. البته 

در کشورهای پيشرفته هم اين مسأله مهم است 

زيرا در نظام سرمايه داری، به ويژه در شرايط 

بحران اقتصادی که در آن به سر می بريم، 

ر تر می شوند. در سال کارگران فقير تر و فقي

های اخير در انگلستان، فرانسه و آلمان و نيز 

در آمريکا جمعيت و نسبت کارگران فقير (يعنی 

فقير تر از ديگر کارگران يا فقيرتر از گذشتۀ 

ين رو خود) رو به افزايش بوده  است. از ا

اقل در همۀ مبارزه برای افزايش مزد حد

همچنين کشورهای سرمايه داری مهم است. او 

چه در توجه ندارد که بحث مزد حداقل 

کشورهای پيشرفته و چه کشورهای عقب ماندۀ 

است  کارگران مزدی، مربوط به سرمايه داری

اشتغالی فعاليت  در بخش خود«و نه کسانی که 

اشتغالی از بنابراين طرح بخش خود». دارند

کمکی به جانب او خلط مبحث است و نه تنها 

کند بلکه باعث  روشن شدن مسأله نمی

 سردرگمی می شود. 

نکتۀ ديگری که صالحی اصفهانی يا نمی داند و 

يا به روی خود نمی آورد اين است که در ايران 

بارۀ مزد يم گيری درهمزمان با بحث و تصم

مزدهای ديگر، چه  حداقل، در مورد افزايش

اقل و چه بيش از آن، فرمول کمتر از مزد حد

قدرت قانونی پيدا می هائی ارائه می شوند که 

کنند. من در نوشته های ديگر به آن فرمول ها 

افزايش  پرداخته و نشان داده ام که نرخ

اقل طبق آن فرمول مزدهای باالتر از مزد حد

ها حتی از افزايش مزد حداقل نيز کمتر است و 

گرايش عمومی رژيم سوق دادن اکثر مزدها به 

 .)4(سمت مزد حداقل و کمتر از آن است 

بد نيست در اينجا اشاره ای هم به يکی از 

صالحی اصفهانی در » مثبت«پيشنهادهای 

 می نويسد:او زمينۀ اشتغال بکنيم. 

جوانان بعد از فراغت از تحصيل هم جويای «

هايشان برای  شغل هستند و هم مهارت و توانايی

شده نيست و در نتيجه   کارفرمايان شناخته

ست. اين افراد ورودشان به بازار کار سهل ني

در بايد کار خود را با مزد کم شروع کنند. 

التحصيالن دانشگاهی،  آمريکا و اروپا فارغ

شان به  شش ماه تا يک سال بعد از تحصيل

کنند تا هم مهارت  صورت رايگان کار می

شده باشند.   بياموزند و هم برای کارفرما شناخته

در آمريکا سنديکاهای کارگری اخيراً تالش 

کار   التحصيالن تازه د تا کار رايگان فارغکردن

قانونی کنند اما در نهايت راه به جايی   را غير

نبردند و اين روش هنوز هم پابرجاست. شايد 

(تکيه » قابل اجرا باشد.اين رسم در ايران هم 

 بر کلمات از من است. س. ش)

جواد صالحی رهاورِد هارواردی بدين سان 

و دولت سرمايه اصفهانی به سرمايه داران 

  ۲۹ۀ شمار                               ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          
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داری ايران چنين است: سرمايه داران و دولت 

سرمايه داری آمريکا تا چند سال پيش افزايش 

مزد حداقل را در سطحی پائين تر از نرخ تورم 

(و  نگاه داشتند و اين سياست مدت ها عملی شد

آب از آب تکان نخورد)؛ همچنين در آمريکا و 

مدت  اروپا از فارغ التحصيالن دانشگاهی به

شش ماه تا يک سال بيگاری می کشند و 

سنديکاهای کارگری هم در مخالفت با اين 

نتيجۀ «پس ». راه به جائی نبرده اند« سياست 

داستان اين است که شما هم مزد » اخالقی

مزد «حداقل را باال نبريد (ضمن اينکه اصال 

ندارد!) و از » موضوعيت«در ايران » حداقل

هی هم بيگاری بکشيد فارغ التحصيالن دانشگا

» شايد اين رسم در ايران هم قابل اجرا باشد«

در ايران سنديکاهای » خوشبختانه«چون 

نيرومند و مستقلی که با اين کار مخالفت کنند 

آنها «وجود ندارد! در يک کالم او می گويد: 

آری اين  »!پس شما هم بکنيدکردند و شد 

« ۀاست ُلّب کالم صالحی اصفهانی که هفته نام

با آب و تاب آن را منتشر کرده » تجارت فردا

 است.

شورای سياست گذاری بد نيست توجه شود که  

که اين روش بردگی  »تجارت فردا«هفته نامۀ 

نوين و اين کردار رذيالنۀ سرمايه داری در 

سدۀ بيست و يکم را به عنوان رهنمود به نظام 

سرمايه داری ايران چاپ کرده است از افراد 

اسحاق، عباس  يحيی آلشکيل می شود: زير ت

مهدی بهکيش، داود   محمد، آخوندی

مهدی راسخ، حميد   محمد، جعفری دانش

، نژاد محمد طبيبيان، موسی غنی، حسينی

مسعود ، غالمعلی فرجادی، علی ميرزاخانی

. نگاهی به نيلی، فرهاد نيلی، محمد نهاونديان

بورژوازی حاکم » گل های سرسبد«ترکيب اين 

که در دوره های  حوزۀ اقتصادان در اير

رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و اينک 

روحانی، در نهادهای تصمميم گيری دولتی در 

زمينه های اقتصاد و برنامه ريزی و نيز در 

نهادهای خصوصی سرمايه داری، در دانشکده 

های اقتصاد و مديريت و در نشريات اقتصادی 

و گاه رسمی جريان غالب از عناصر مؤثر 

هفته نامۀ نشان می دهد که  ،تعيين کننده بوده اند

نگرش دولت ۀ منعکس کنند »تجارت فردا«

جمهوری اسالمی هم در زمينۀ مسايل اقتصادی 

و از جمله مسألۀ مزدها هم هست. در واقع آنچه 

بنا به مالحظاتی را روحانی و ربيعی و غيره 

در زمينۀ مسايل کارگری به صراحت نمی 

ويند، اين نشريه که شماری از مهره توانند بگ

درشت های کابينۀ روحانی از سياست گذارانش 

 با بوق و کرنا منتشر می کند.هستند 

اقتصادی » گل های سرسبد«يکی ديگر از اين 

مورد عالقۀ بورژوازی بزرگ ايران محمد 

و نامزد هاشم پسران، استاد بازنشستۀ کمبريج 

يش بزرگ . او در همانوبل اقتصاد امسال است

 « 1392دی 18نظريۀ دنيای اقتصاد در تاريخ 

های خود، يک سوال  بندی صحبت در جمع

هايی را  توان بحران چگونه می«مطرح کرد: 

حلی   که اقتصاد ايران با آن مواجه شده و راه
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پسران پاسخ » برای آن نيافته است؛ حل کرد؟

 گونه ارائه کرد:   اين سوال را اين

رهای آمريکای التين که بايد از تجربه کشو«

شرايطی مشابه شرايط ايران داشتند بهره برد؛ 

در واقع راه اشتباه را که اين کشورها رفتند، 

تکرار نکرد و دست از آزمون و خطا 

های اشتباه  حل  او با دسته بندی راه» برداشت.

خطای « کار گرفته شده در اين کشورها گفت:ب

ا متناسب اول اين کشورها، باال بردن دستمزده

با نرخ تورم بوده است؛ اين سياست موجب 

شود و از سوی ديگر به  افزايش نرخ تورم می

دليل تورم، درآمد مالياتي دولت در پايان سال 

او خطای  .»دهد و نبايد اجرا شود را کاهش می

يافت ماليات ماهانه به جای ماليات در«دوم را 

اين سياست «ناميد و گفت:  »ساالنه

اداری را بيشتر می کند و نتيجۀ  بوروکراسی

 »عکس می دهد.

اقدامات «گذاری را  پسران خطای سوم سياست

ناميد و گفت:  تعزيراتی برای مقابله با تورم

توان تورم را کنترل کرد؛  با بگير و ببند نمی«

ای حل و فصل  طور ريشه  که تورم به چرا

اين اقتصاددان در ادامه تئوری » شود. نمی

يات مسووالن فعلی بانک غالب بر نظر

کنترل پايه پولی برای «بر   مرکزی مبنی

تک «کرد و گفت: » رد «را هم  »کنترل تورم

بعدی نگاه کردن به موضوع پايه پولی نيز 

خطايی است که نبايد در ايران تکرار شود؛ 

که کاهش پايه پولی و نقدينگی، رکود را  چرا

ر کند و ساختار سياسی کشور را وادا تشديد می

العمل  کند که نسبت به اين موضوع عکس می

ينگی در بخش نشان دهد و خواستار افزايش نقد

بانک مرکزی نبايد «د: او افزو» توليد شود.

کاهش تورم، ميزان اعتبارات را کم کند؛  یبرا

های تورم را پابرجا نگه  اين سياست، ريشه

ز در کشورهای دارد و پيش از اين ني می

گرفته شده و شکست  کارآمريکای التين ب

که تقاضای نقدينگی در  خورده است؛ چرا

های بعدی را افزايش داده و خود منجر به  دوره

دی  18 دنيای اقتصاد(منبع:  »تورم خواهد شد.

1392( 

دليلی اشاره کرد که به گفته   پسران در ادامه به

ياد » ريشه ايجاد تورم«توان از آن به  وی می

ها و  تورم، سياست دليل اصلی«کرد. او گفت: 

هايی است که دولت يا سياستمداران به  وعده

تواند از پس اجرای  کند؛ اما نمی مردم ارائه می

ها  اين مطالبات مردم برآيد؛ چرا که اين وعده

با واقعيات اقتصادی کشور هماهنگ نيست و 

اين اقتصاددان دليل » کند. تورم را تشديد می

» ياسیاقتصاد س«اصلی تورم را از منظر 

مردم يا «مورد بررسی دانست و گفت: 

هايی به  ها و وعده نمايندگان مردم همواره قول

دهند که با واقعيات اقتصادی همخوانی  مردم می

ندارد و نظام مالی از پس اين تعهدات بر 

  .»آيد نمی

بدين سان محمد هاشم پسران يک قدم از 

پيامبران نئوليبرال هم پا فراتر می گذارد و 

يش مزد حتی به نسبت تورم موجود را نيز افزا
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تورم زا ارزيابی می کند. اين نامزد ناکام نوبل 

صالحی بايد مانند تحصيل کردۀ هارواردی ما، 

توضيح دهد که چرا در حالی که  ،اصفهانی

افزايش مزد حداقل اسمی (و کل مزدها) در 

سال گذشته از  35ايران در بيشتر سال های 

است، بازهم با تورم افسار نرخ تورم کمتر بوده 

گسيخته روبروئيم؟ ظاهرا توصيۀ استاد اين 

است که مزدهای کنونی بازهم بايد کمتر شوند 

و کارگران از باد تغذيه کنند. اين نامزد ناکام 

نوبل همچنين بايد مانند تحصيل کردۀ 

هارواردی ما توضيح دهد چرا در چين که طی 

نرخ تورم دهۀ گذشته مزدها سه برابر شده اند 

 در حد پائين ترين نرخ های تورم جهانی است؟

درس های مثبت و «محمدهاشم پسران به 

آمريکای التين در مورد مزد و تورم » منفی

اشاره می کند که در بخش دوم مقاله به آن 

ی ديگر خواهيم پرداخت. در اينجا تنها به مورد

اشاره می کنيم که خالف ادعای او را ثابت می 

ونگ از دانشگاه اقتصاد هانوی کند. نگوين کوا

آيا افزايش مزد حداقل «در مقاله ای زير عنوان 
، »موجب تورم می شود؟ مدرکی از ويتنام

تا  1994نشان می دهد که در فاصلۀ ماه ژانويۀ 

ر ويتنام د مزد حداقل حقيقی، شاخص 2009مه 

رسيده يعنی مزدهای حقيقی  268به  120از 

همان مقاله می درصد افزايش يافته اند.  148

گويد که هيچ گونه رابطۀ معنی داری بين 

افزايش مزد و تورم در اين فاصلۀ زمانی نبوده 

 است.

-http://mpra.ub.uni (منبع:

muenchen.de/36750/1/MPRA_paper_3675

0.pdf   ( 

 (ادامه دارد)

 پانوشت ها
: 1389مزد حداقل سال «) برای مثال به مقاله های 1(

اسفند » شديد استثمار مطلق کارگرانگامی ديگر در ت

ضرورت گسست از دستگاه فکری «، 1388

و خلع سالح نظری «، 1389ارديبهشت » بورژوازی

 ،1389، تير »کارگران در پوشش عمل گرائی سياسی

های اقتصادی و سياسی تورم شديد و علل و پيامد«

می توان رجوع کرد.  1391، آذر »مستمر در ايران

 يت آذرخش قابل دسترسی اند.اين مقاالت در سا

) در سال های پيش نيز اطالعاتی از اين دست 2(

رئيس کانون عالی  1390منتشر شده است مثال در سال 

کند که  انجمن های صنفی کارگران کشور تصريح می

درصد کارگران زير حداقل قانونی، دستمزد  43

). همچنين  1390ارديبهشت  5آفتاب . (منبع: گيرند می

 سابق نماينده« ـ برشان اصغر 1387 در سال

(در گفتگو با ايسنا  -كار عالی شورای در »كارگران

در صد کارگران  70) اظهار داشت 1387اسفند  11

 مزد حداقل دريافت می کنند.

در يک واحد توليدی، يک » مزد ميانه«) منظور از 3(

بخش يا يک کشور، مزدی است که نيمی از کارگران 

يا آن کشور مزدی کمتر يا برابر آن آن واحد، آن بخش 

مزد دريافت می کنند و نيمی ديگر مزدشان بيشتر يا 

يا ميانگين  مزد متوسطبا  مزد ميانهبرابر آن مزد است. 

 فرق دارد و معموال از آن کمتر است.مزد 

مزد حداقل سال «رای مثال می توان به مقاله های ) ب4(

» ق کارگران: گامی ديگر در تشديد استثمار مطل1389
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رجوع کرد. اين مقاله در سايت آذرخش ، 1388اسفند 

 قابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

 شيده رخ فروز

در جديدترين آماری که توسط معاون بهداشتی 

وزير بهداشت رژيم، دربارۀ وضعيت تغذيۀ 

مردم  ارائه گرديده است، نکات قابل توجه ای 

وجود دارد. گذشته از اينکه نمی توان با 

ی جامع در هر مورد خاص در ايران آمارها

دسترسی داشت و بسياری از آمارهای ارائه 

شده توسط مسئوالن نيز به دليل وجود خطوط 

قرمز رژيم، با حقايق جاری فاصلۀ زيادی 

دارند، آمار فوق به وضوح فقر و گرسنگی 

 اکثريت مردم ايران را ترسيم نموده است: 

 23برآورد مصرف ايران نشان می دهد که «

درصد ايرانی ها کمبود مصرف انرژی دارند. 

... دولت برای تأمين نيازهای افراد فقير يارانه 

ميليارد تومان  3000تعيين کرده است و ماهانه 

پول به مردم می دهد اما روش فعلی توزيع 

 ) 10/92/ 22(آفتاب » يارانه ها صحيح نيست.

البته معاون وزير بهداشت که بيشرمانه مدعی 

به وسيلۀ يارانه » ن نيازهای افراد فقيرتأمي«

هاست، ولی فقط روش توزيع آن را ناصحيح و 

نيازمند اصالح می داند، به خوبی آگاه است که 

تومان برای هر ايرانی،  45500با مبلغ ماهانۀ 

کيلو گوشت را هم به زور می توان تهيه  1

کرد چه رسد به تأمين نيازهای يک زندگی! 

حق دارند که با حماقت اين حضرات کامالً 

خود توده های محروم را متعجب سازند چرا 

که شرايط زندگی و نيازهای شان اساساً زمين 

تا آسمان با مردم فرق می کند. از سوی ديگر 

معاون وزير بهداشت عمداً به خاطر نمی آورد 

که مبلغ ناچيز يارانه برای کمک به پرداخت 

ه هزينه آب، برق، گاز و سوخت مصرفی، ک

به يکباره از سوی دولت چند برابر شد، 

پرداخت می شود که آن هم جوابگوی شدت اين 

 افزايش نيست.

انرژی مصرفی ايرانی ها از  درصد 90«

از تأمين  درصد 70غالت تأمين می شود. 

پروتئين شان نيز از غالت است. اين در حالی 

است که ارزش غذايی پروتئين نوع گياهی با 

مردم ايران  درصد 70د. حيوانی تفاوت دار

کمبود مصرف پروتئين دارند. معاون بهداشتی 

وزير بهداشت گفت: مصرف گوشت اقشار کم 

است. اين در  کيلوگرم 3درآمد ساالنه حدود 

 1/15حالی است که برای اقشار پردرآمد 

 »است.کيلوگرم 

از مقايسۀ اين ارقام می بينيم که پروتئين  

از آنان به اين مصرفی اغلب مردم برای رفع ني

مادۀ حياتی کافی نيست. در حالی که تودۀ مردم 

با کمبود شديد پروتئين به دليل عدم قدرت خريد 

گوشت (انواع گوشت های قرمز، سفيد، ماهی 
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و نيز تخم مرغ) روبرو هستند، مصرف اين 

برابر  5کاال در نزد اقليت پردرآمد حدود 

مصرف اکثريت مردم محروم است. آنجا هم 

انوارها قادر به خريد پروتئينی باشند، اين که خ

پروتئين نه از انواع حيوانی، بلکه از نوع 

گياهی نظير سويا و غالت است. همين مسأله 

در مورد مصرف شير و حبوبات نيز ديده می 

شود. افزايش روزانه قيمت ها بويژه در بخش 

اقالم لبنی، وجود لبنيات و حبوبات را نيز در 

رها کم رنگ نموده است و سبد مصرفی خانوا

باز هم تفاوت فاحشی بين مصرف اقليت و 

 اکثريت وجود دارد.

همچنين مصرف سرانه شير در اقشار کم «

و در  کيلوگرم 3/12درآمد به صورت ساالنه 

است. همچنين  کيلوگرم 8/23 اقشار پردرآمد

 کيلوگرم 3حبوبات در اقشار کم درآمد ساالنه 

مصرف می  لوگرمکي 11و در اقشار پردرآمد 

 »شود.

مصرف ميوه و سبزيجات نيز شامل همين 

روند بوده و مضافاً با آلودگی های شديد به 

مواد مضر برای سالمتی توأم است. بيماری 

های ناشی از کمبود مصرف مواد غذايی مغذی 

يا مصرف توآم با آلودگی های شديد درصد 

بسيار بااليی از جمعيت ايران را دربر می 

مطالعه ای در ميدان تره بار تهران و « گيرد.

در شهرداری در زمينه سرب، کادميوم و 

نيترات در چهار فصل صورت گرفته است. 

بدترين فصل مربوط به پاييز بود، به طوری 

درصد سبزيجات به اين سه  5/41تا  35که 

مورد آلوده بوده اند. بدترين مورد نيز مربوط 

اشته است. درصد آلودگی د 54به پياز بوده که 

درصد آلودگی داشته  45خيار گلخانه ای هم 

است. وی در باره سموم دفع آفات نيز گفت: 

مطالعه انجام شده نشان داد که در فصل پاييز 

درصد سبزی های مصرفی بيش از حد  52

. اين در حالی مجاز به سموم آلوده هستند

است که اين موارد يک روزه عوارض خود را 

ه مشکالت آن به تدريج در نشان نمی دهد، بلک

هزار نفر  92مردم ظاهر می شود. ... ساالنه 

هزار نفر  43از مردم کشور به سکته قلبی و 

به سکته مغزی مبتال می شوند و ما هم تا می 

راه اندازی کرده و  ICUتوانيم بخش های 

استنت های قلبی به کار گرفته می شوند. 

ن ميزان ترانس مصرفی در کشور باالست. اي

در حالی است که استاندارد جهانی آن دو است 

و جهان دارد به سمت به صفر رساندن آن 

حرکت می کند. اما اين رقم در ايران پنج 

 »است.

در زمينۀ مصرف ميوه و سبزيجات، اين آمار 

به حد فاجعه بارتری می رسد. سبزيجات که 

جزء اقالم پرمصرف و روزانۀ سفرۀ 

ی با در نظر خانوارهای پرجمعيت است، حت

درصد مردم  88داشتن آلودگی های شديد آنها، 

امکان مصرف متناسب آنها را ندارند و 

مسئوالن حکومتی نيز معترفند که هيچ سياستی 

 برای حل رنج و گرسنگی مردم ندارند: 
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 کيلوگرم 8/104اقشار کم درآمد ساالنه «

مصرف ميوه دارند. اين در حالی است که 

 8/349پردرآمد ساالنه مصرف ميوه در اقشار 

است. ... متخصصان تغذيه مصرف  کيلوگرم

روزانه پنج واحد سبزی و ميوه را توصيه می 

درصد ايرانی  88کنند. اين در حالی است که 

نفر مصرف روزانه پنج  ميليون 47ها يعنی 

واحد ميوه و سبزی را ندارند . برای اين 

موضوع هيچ سياستی در نظر گرفته نشده 

 »است.

خاطر کمبود مواد ضروری برای بدن (سوء  به

تغذيه)، درصد بااليی از مردم از بيماری های 

گوناگون رنج می برند و بيماری های مختلف 

در کودکان و نوجوانان که در سن رشد اند، 

 80«بسيار باال است. بنا به اين گزارش 

کمبود کلسيم » درصد مردم در سن مدرسه

اکثريت درصد فرزندان  80دارند. اين 

زحمتکش و بی چيز جامعه اند که سياست های 

رژيم ضد مردمی حاکم در کار تباه کردن حال 

و آيندۀ آنان است تا اقليت ثروتمند و پردرآمد 

نه تنها در سالمتی و رفاه، بلکه در ناز و 

 نعمت زندگی کنند.

ايرانی ها نيز با کمبود مصرف  درصد 70«

مکمل  آهن مواجه هستند که به اين منظور

ياری و همچنين برنامه غنی سازی آرد را 

ميليارد  6/1اجرايی کرده ايم. همچنين در دنيا 

نفر با کمبود روی مواجه هستند. البته اکنون 

سياستی برای آن نداريم اما به دنبال غنی 

سازی و مکمل ياری هستيم. "سياری" در باره 

سه نيز گفت: از هر   Dکمبود کلسيم و ويتامين 

با پوکی استخوان مواجه  يک نفريرانی، ا مرد

ايرانی پوکی  نيمی از زناناست. همچنين 

درصد مردم در سن  80استخوان دارند. 

. سياست جمهوری مدرسه کمبود کلسيم دارند

اسالمی ايران در اين زمينه فعال آن است که 

شير در مدارس توزيع شود. غنی سازی شير 

عالً سياست نيز آغاز شده است و ف Dبا ويتامين 

 » ديگری در اين زمينه نداريم.

در کنار اين شرايط فالکتبار تغذيه و سالمت 

مردم، آمارهای ابتال به انواع بيماری ها بسيار 

باال است. هشدار کارشناسان حاکی از رشد 

سال  10صعودی انواع سرطان هاست که تا 

آينده نيز به مرز چشمگيرتری خواهد رسيد، و 

» نگران کننده«آمارهای وزير بهداشت از 

مرگ نوزادان و مرگ و مير مادران در زمان 

زايمان در مقايسه با منطقه خاورميانه، سخن 

آفتاب) ربيعی وزير  -18/10/92می گويد.(

نيز در ارتباط با سه » تدبير و اميد«کار دولت 

برابر شدن کسری بودجۀ خانوارها می گويد: 

ۀ کسری بودج 1390تا  1384طی سال های «

خانوارها بيش از سه برابر شده و از حدود 

هزار تومان رسيده  673هزار تومان به  221

است. اين رخداد موجب شده تا شاهد تغييرات 

نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشيم، 

بدين معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز 
کاهش يافته و در عوض هزينه  و لبنيات
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اشت رشد بااليی مسکن، حمل و نقل و بهد

 50تا آنجا که برابر آمارها نزديک به  يافته

درصد درآمد خانوارها صرف اين سه قلم می 

شود.... طبعا برای خروج از اين شرايط 

 -(کارون» دشوار نياز به تدبير بااليی است...

ادعائی ربيعی » تدبير باالی) «19/10/92

اکنون سياستی «چيزی از قماش همان جملۀ 

مسئوالن وزارت بهداشت و » نداريمبرای آن 

 80يا نهايتاً وعدۀ دادن سبد کااليی به ارزش 

هزار تومان در پايان سال به واجدين شرايط 

است که در آن بخش کثيری از کارگران و 

زحمتکشان از شمول دريافت آن کنار گذاشته 

شده اند. ربيعی و همپالگی هايش در دولت 

هزار  80الی در حالی سبد کا» تدبير و اميد«

دارند با » اميد«تومانی را  وعده داده اند که 

يک تير سه نشان بزنند يعنی هم تعيين افزايش 

، هم واکنش کارگران و 93حداقل مزد سال 

زحمتکشان به ستوه آمده را به انحراف بکشانند 

و هم در هزينۀ سبد وعده داده شده با حذف 

جمعيت کثيری از کارگران به بهانۀ واجد 

ايط نبودن، صرفه جويی کنند. آری می شر

 دارد؟» تدبيربااليی«بينيد که دولت يازدهم چه 

بااليی از اين دست، قادر » تدبير و اميد«

نيست در مبارزۀ آگاهانۀ کارگران و 

زحمتکشان خللی به وجود آورد. کارگران و 

زحمتکشان ايران، به خاطر شرايط دشوار و 

خالی،  ناامن شغلی، دست ها و سفره های

فريب اين گونه ترفندها و لفاظی های بيشرمانۀ 

امثال ربيعی، اين جنايتکار اطالعاتی را 

نخواهند خورد. قربانيان سوء تغذيه و عدم 

بهداشت و سالمت در جامعه، کارگران و 

زحمتکشان و خانواده های اين دو بخش جامعه 

تدبير و «شان) هستند. دولت  (بويژه کودکان

همۀ دولت های رژيم جمهوری  هم مانند» اميد

اسالمی منافع سرمايه داران و زمينداران را 

برای تأمين منافع توده های مردم به خطر 

بويژه که اين دولت مدافع  -نخواهد انداخت 

بزرگترين بخش سرمايه های خصوصی است. 

چارۀ کارگران و زحمتکشان وحدت و 

تشکيالت است. آنان تنها با آغاز کردن چنين 

ری می توانند به درهم شکستن اين رژيم تدبي

 قرون وسطايی در آينده اميدوار باشند.
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