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ھا و باندھای  کشمکش و اخت�ف ميان جناح
يک سِر اين .  حکومتی بار ديگر تشديد گشته است

ست که از  اخت�ف، ائت�ف روحانی رفسنجانی
طلب،  ھای موسوم به اص�ح حمايت کامل گروه

المللی برخوردار  ھای بين انسجام نسبی و حمايت
ی  ھای پراکنده است و سِر ديگر آن طيفی از گروه

گرايان است که فاقد  موسوم يا منتسب به اصول
ھا  کشمکش و اخت�ف ميان اين.  اند انسجام درونی

در لحظه حاضر، قبل از ھر چيز در زمينه 
ويژه در مورد مذاکره با  سياست خارجی به

در .  ای تبلور يافته است آمريکا و مساله ھسته
رفسنجانی، در اساس از   –که جناح روحانی  حالی

نشينی کامل از  ايجاد رابطه با آمريکا، عقب
رژيم در گذشته، تغيير "  ضد آمريکايی"مواضع 

سازی مناسبات  استراتژی در اين زمينه و عادی
فيمابين تا حد بازگشت به دوران پيش از انق�ب 

کند و  دفاع می  –ولو با تغييراتی در اين زمينه   –
آن را وسيله برون رفت نظام از معض�ت متعدد 
اقتصادی و مالی، راه نجات آن، و به سود خويش 

بيند، جناح رقيب اما با اين نگرش مخالف  می
ھای وابسته به اين جناح  است و تندروترين گروه

که در عين حال از لحاظ مواضع سياسی، از بقيه 
تر ھستند، موضوع مذاکره با  ای نزديک به خامنه

نشينی تاکتيکی، در  آمريکا را حداکثر يک عقب
حد دادوستد امتيازات به منظور استحکام و تقويت 

ھا  اين.  دانند مواضع استراتژيکی رژيم می
سازی مناسبات با آمريکا را در اساس نفی  عادی

کنند و آن را به زيان خود و نظام حاکم  می
روست که مذاکره و آشتی با  از اين.  دانند می

ھای ائت�ف  آمريکا که از شعارھا و سياست
ست، از ھمان آغاز با  رفسنجانی  –روحانی 

گرچه .  موانعی در داخل حکومتيان روبرو گرديد
ای و توسل به روش  خامنه"  نرمش قھرمانانه"
در برابر دشمن قرار بود اتخاذ چنين " امام حسن"

سياستی را توجيه و پيروان وی را راضی و آرام 
رھبر حکومت اس�می نيز "  قھرمانی"سازد، اما 

دردسر  نتوانست مسير پيشبرد اين سياست را بی
ھموار سازد و نه فقط اين، که مواضع متناقض 

و "  استکبار"در برابر " نرمش"ھنگام "  قھرمان"
، به تشديد اين منازعات و "شيطان بزرگ"

 .ھا کمک کرده است کشمکش
ھائی که روحانی و ھيئت ھمراه وی  نخستين گام

در سفر به آمريکا در اين زمينه برداشت، با 
انتقادات نسبتا شديدی از سوی جناح مقابل روبرو 

که خود در  ای نيز در حالی شخص خامنه.  گرديد
ھا شريک بود، امابا حمايت  گيری اين گونه موضع

تاکيدات .  از دولت سعی کرد مخالفين را آرام کند
ويژه دولت روحانی بر مخفی نگاه داشتن 

ھای مردم،  محتوای مذاکرات از چشم توده

 کggه بggراسggاس ٩٣بggودجggه سggال 
ھای روحانی بايgد کgلgيgد حgل  وعده

مشک�ت اقgتgصgادی مgردم بgاشgد، 
 آذر بggه مggجggلggس ارائggه ١٧روز 

ای کgggه ھgggيgggچ  بgggودجgggه.  گgggرديgggد
انداز مثبتی از اقتصاد کشgور  چشم

در سال آينده در بر نgداشgتgه و بgه 
کggدام از  بggيggانggی، کggلggيggد حggل ھggيggچ

ھgمgراه  مشک�ت اقgتgصgادی را بgه
در يک ک�م بgودجgه دولgت .  ندارد

روحggانggی ھggمggان بggودجggه دولggت 
نgggژاد اسgggت بgggا ھgggمgggان  احgggمgggدی

�تgضgعgان مgمgا ھgگرايشات و ب .
ای کgه بgه ضgرر اکgثgريgت  بودجه

بزرگ جامعه يgعgنgی کgارگgران و 
زحggمggتggکggشggان و بggه نggفggع اقggلggيggت 

دار و در راستgای تgحgکgيgم  سرمايه

 ٢٠اط�عات ھر کدام بيش از 
. درصggد افggزايggش يggافggتggه اسggت

چggنggيggن بggودجggه ارگggان و  ھggم
چggون شggورای  ھggايggی ھggم نggھggاد

نggگggھggبggان، مggجggمggع تشggخggيggص 
مصلحت، قوه قضاييه، مgجgلgس 

گgggيgggری  نgggيgggز افgggزايgggش چشgggم
بgرای نgمgونgه بgودجgه .  اند داشته

 درصggد ۴۵شggورای نggگggھggبggان 
افزايش يgافgتgه اسgت و ايgن در 

ست که در سال آينده ھيgچ  حالی
�ح انggتggخggابggاتggی کggه  بggهggطggاص

شورای نگھبان ناظر آن بgاشgد، 
 .وجود ندارد

اما از سوی ديگر شاھد کgاھgش 
واقgggعgggی در بgggودجgggه وزارت 

�مggی بggه ggوری اسggھggمggج
حسب ماھيت طبgقgاتgی و 
خصgggلgggت مgggذھgggبgggی و 

اش رژيggمgggی  اسggتggبgggدادی
. غرق در گgنgداب فسgاد، از جgمgيgع جgھgات اسgت

. ی مردم ايران پوشيgده نgيgسgت واقعيتی که بر توده
ھای بgس  چرا که در زندگی روزمره خود با نمونه
�س، رشggوهggتggددی از دزدی و اخggعggتggواری،  مggخ

بازی و زدوبندھای کgثgيgف درونgی دسgتgگgاه  پارتی
�مggی روبggهggت اسggومggکggای حggدھggانggی و بggتggرو  دول

 .ھستند
آور  بنابراين چندان ھم بgرای مgردم ايgران تgعgجgب

ی رقgابgت  بار، در نتيجgه نيست که ھر چند گاه يک
و تسويه حساب باندھgای مgافgيgايgی درونgی رژيgم، 

�نgی از دزدی و سgوءاسgتgفgاده پروندهgای  ھای کgھ
� گgردد و بggه سgطggح gرمgد بgانgا آن بgن يggی ايgالgم

 .مطبوعات کشيده شود
تgggريgggن نgggمgggونgggه آن نgggيgggز پgggرونgggده دزدی،  تgggازه

�ن و زدوبggنggدھggای مggالggی  خggواری رشggوهggای کggھ
داران در صندوق تgامgيgن  مقامات دولتی و سرمايه

اجتماعی تحت رياست سعيد مرتضوی در دوران 

يک تgفgاوت . نژاد است احمدی
ھggای  ايggن پggرونggده بggا پggرونggده

فساد مالی پيشين در اين است 
کgggه در ايgggنgggجgggا مسgggتgggقgggيgggمgggا 

ای که تمام دارائی آن متعلق بgه کgارگgران  موسسه
ھای تاميgن  بايستی صرف ھزينه است و ظاھرا می

 .اجتماعی کارگران گردد، به غارت رفته است
چه که تاکنون از اين پرونده برم� شgده  برطبق آن

 کارخgانgه و مgوسgسgه ١٣٨است، سعيد مرتضوی 
متعلق به صندوق تامين اجgتgمgاعgی را کgه ارزش 

ی يgک عضgو کgمgيgسgيgون صgنgايgع  ھا بgه گgفgتgه آن
شgود،   ھزار ميليارد تومان برآورد مgی۵١مجلس، 

 ھزار ميليارد تgومgان ١٧به يک سوم قيمت، يعنی 
دار ايرانی به نgام زنgجgانgی واگgذار  به يک سرمايه

چه که ھنوز پوشيده مانده است، بده  آن.  کرده است
ھgای پشgت پgرده ايgن  ھای مالی يعنی رشgوه بستان

 .معامله است
بخش ديgگgری از غgارتgگgری امgوال مgتgعgلgق بgه 

ھای ک�ن بgه  ھا و حقوق کارگران، پرداخت پاداش
گgذاری  روسا و مديران صندوق و شرکت سرمايgه

 خامنه ای بيھوده بر طبل ارتجاع فرھنگی می کوبد
 

 تشديد سرکوب و پيشروی روند 
 خ?ف وعده ھای روحانی در جامعه

٣درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

ھgggای نgggظgggامgggی و  دسgggتgggگgggاه
بوروکراتيکgی کgه قgرار اسgت 

ھgای لgرزان حgکggومgت را  پgايggه
حفظ و تgداوم بgخgشgنgد، تgنgظgيgم 

 .شده است
تنھا نgگgاھgی بgه ارقgام بgودجgه 

سgت کgه  دولت روحgانgی کgافgی
 .اين حقيقت را آشکارسازد

اولين مطلبی که در بgودجgه بgه 
آيgggggد، افgggggزايgggggش  چشggggم مggggی

ھgای  ی بgخgش آور بودجه سرسام
. نظامی و امgنgيgتgی رژيgم اسgت

بggراسggاس ارقggام، نسggبggت بgggه 
، بودجgه ارتgش ٩٢بودجه سال 

 درصgggد، بgggودجgggه سgggپgggاه ۵٠
 درصد و بgودجgه ٣٠پاسداران 

نggيggروی انggتggظggامggی و وزارت 

 نژاد است احمدیھمان بودجه دولت بودجه دولت روحانی 

 بوروکراسی فاسد وفساد 
 ذاتی جمھوری اس?می
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ديکتاتور وتشديد " نرمش"
 تضادھای درونی رژيم

ترديدھا را در ميان جناح مخالف پيرامون رعايت 
 قرمزھای نظام توسط ھيئت مذاکره کننده  خط

اين موضوع، زمانی که محتوای .  زد دامن می
کننده  ی موقت شش ماھه ھيات مذاکره توافقنامه

جمھوری اس�می با طرف مقابل در ژنو ناروشن 
. ماند و جزئيات آن نيز فاش نشد، تشديد گرديد

ابھامات توافقنامه ژنو به اضافه اظھارنظرھای 
جان کری وزير خارجه و برخی ديگر از مقامات 
آمريکايی در مورد اين توافقات، حاکی از آن بود 
که طرف جمھوری اس�می در اين مذاکرات چيز 

که امتيازات زيادی  زيادی بدست نياورده در حالی
با اين وجود وقتی که .  به طرف مقابل داده است

روحانی از اين توافقنامه به عنوان يک پيروزی 
ھای  ای نيز در تاييد حرف ياد نمود، خامنه

روحانی و ايضا برای آرام ساختن جناح مخالف 
گيری پرداخت و  فوريت به موضع روحانی، به
ورتر  ھا شعله که آتش اخت�ف جناح پيش از آن

ای در  خامنه.  ھا را سد کرد شود، جلوی انتقاد آن
که  کننده و اين واقع ضمن دفاع از تيم مذاکره

ھا را تضعيف کند يا مورد  ھيچکس نبايد آن
حال  توھين قرار دھد و سازشکار بخواند، در عين

با حم�ت تند و شديد باب طبع تندروھای طرفدار 
خود، عليه کسانی که تسليم جمھوری اس�می در 

ای را مقدمه حل ساير معض�ت و  موضوع ھسته
دانند، اگرچه  مشک�ت جمھوری اس�می می

بطور موقت اما نگذاشت صدای منتقدين و 
که معترضين درون  در حالی.  تندروھا درآيد

آميز پيشه  حکومتی به ناگزير سکوت مصلحت
 –کردند، اما طيف طرفداران روحانی 

ای بر له اين  رفسنجانی، ھياھو و تبليغات گسترده
" پيروزی قرن"توافقات را سازمان داده و آن را 

 .ناميدند
ای در  جا که ھر جمله خامنه با اين وجود از آن

کننده ھمواره با  تاييد مذاکرات و تيم مذاکره
اعتمادی نسبت به طرف مقابل  جم�تی از بی

ھمراه بوده است، نفس اين موضوع نه فقط ُشبھه 
بخش بودن مذاکره را در ميان  و ترديد در نتيجه

که اين امکان را نيز  حاميان وی دامن زده، بل
ھای  فراھم ساخته است که آنان توافقات و حرف

بين قرار دھند و ُمدام  کننده را زير ذره تيم مذاکره
نسبت به خروج از معيارھا و خط قرمزھای نظام 

روز دوازده آذر وقتی که محمد .  ھشدار دھند
"جواد ظريف در دانشگاه تھران گفت ھا  غربی: 

ترسند و  از چھار تا تانک و موشک ما نمی
تواند تمام سيستم نظامی  اش می آمريکا با يک بمب

، او با اين حرف خود در "ما را از کار بياندازد
واقع بمبی را در ميان جناح رقيب ترکاند و 

ھای شديدتر و  صفحه جديدی را در ابراز مخالفت
رفسنجانی، به   –حم�ت تندترعليه جناح روحانی 

 !روی آنان گشود
در حم�ت شديداللحنی که توسط افراد و 

جمھور  ھای وابسته به جناح رقيب رئيس گروه

عليه محمدجواد ظريف به عمل آمد، وزير 
تسليم در برابر "و "  وادادگی"خارجه روحانی به 

متھم شد و مجلس نيز موضوع برکناری "  دشمن
در جلسه علنی روز .  وی را به ميان کشيد

 نماينده مجلس با انتشار ٢٠ آذر، ١٩شنبه  سه
 ۵٠ای خواستار برکناری ظريف و بيش از  نامه

در برابر "وی "  وادادگی"نماينده ديگر از 
روز بعد .  انتقاد کردند"  تجھيزات نظامی دشمن

ای خطاب به   نماينده مجلس با انتشار نامه۶٠نيز 
. کننده شدند روحانی خواستار تقويت تيم مذاکره

ھای ظريف در دانشگاه  حسين شريعتمداری حرف
حتا از .  خواند"  تسليم در برابر دشمن"تھران را 

اين ھم فراتر مصلحی وزير اط�عات تحميلی بر 
ھای ظريف و  نژاد نيز پيرامون حرف احمدی

تو : "خطاب به وی سخنانی به اين مضمون گفت
که از توان دفاعی کشور خبر نداری و در مسير 

ھا  کنی ازاين حرف اصلی انق�ب نيستی غلط می
 "!زنی می

گرچه محمدجواد ظريف سعی کرد با توضيحات 
بعدی، سخنان خود را اص�ح و تعديل کند، اما 

چرا که تير از کمان .  نتيجه ماند ھا بی اين ت�ش
دشمن "رھا شده و به قول کيھان شريعتمداری 

و ديگر کار از کار "  پيام تسليم را گرفته بود
ھای درون حکومتی اوج  کشمکش.  گذشته بود

طلب  ھای موسوم به اص�ح گروه.  ای گرفت تازه
و دارودسته رفسنجانی سعی کردند از ظريف 

ای که در آن  دفاع کنند و وی را از مخمصه
يکی از اساتيد ليبرال .  گرفتار شده بود نجات دھند

دانشگاه تھران، در دفاع از وی، حاصل کار 
و حمله "  پيروزی خرد و تدبير"وزير خارجه را 

کاری را : "وی گفت"  مھری خواند بی"  به وی را
گرايان تندرو در ھشت سال حاکميت  که اصول

خود نتوانستند انجام دھند، دولت روحانی و 
 .تر از سه ماه انجام دادند ظريف در کم

اما دفاعياتی از اين دست در برابر موج سنگين 
. حم�ت جناح مقابل را يارای ھيچ مقاومتی نبود

ھا و  تضاد و کشمکش در عرصه سياست
. ای بيش از پيش رو به تشديد نھاد مذاکرات ھسته

ی انتخاباتی که   خاتمی خطاب به جناح بازنده
روحانی محصول آن بود، مشفقانه به جناح رقيب 

بايد بدانيم و بپذيريم که "دھد که  چنين اندرز می
ھمه ما در يک کشتی سواريم که اگر آسيب ببيند 

در آن سوی معادله اما "!  ھمه آسيب خواھند ديد
گوش شنوائی برای شنيدن چنين اندرزھائی وجود 

ھای طرفدار روحانی  ھر چقدر دارودسته.  ندارد
کنند که  رفسنجانی اظھار تمايل و اميدواری می  –
(فضای جامعه باز شود" ) البته به سود ايشان" 
ھا، به ھمراھی و تحمل  ھا و دشمنی کينه"و

جناح رقيب اما "  يکديگر تبديل گردد
و ھمراھی آنان با آمريکا را "  گران فتنه"خطر

! پاشند نفت می"  ھا کينه"دھند و بر آتش  ھشدار می
طلبان خواھان رفع حصر موسوی و  اص�ح

"نويسد اند، کيھان می کروبی شده " اصحاب فتنه: 
گاه حتا از اعدام سران فتنه .  بايد دادگاھی شوند 
و دولت را از نزديک !  شود نيز سخن گفته می

ھا  آن!  دھند شدن به اين موضوع پرھيز می
در دولت "  ھا پدرخوانده"شدن  پيوسته از فعال

در دولت و "  گران سازی فتنه تصميم"جديد، از 
ھا که سعی دارند از  حاشيه آن و از ت�ش اين

" بازگشت به قدرت"دولت به مثابه ابزاری برای 
گويند و آن را ھشدار  استفاده نمايند سخن می

ھا و مطبوعات وابسته به اين  تمام رسانه.  دھند می
فايده  ست پيرامون بی جناح سرشار از مطالبی

که اگر امروز "  مستکبرانی"بودن مذاکره با 
کنند و پُر  بندند، فردا آن را انکار می عھدی می

که  ای مبنی بر اين ھای پيشين خامنه است از حرف
مساله آمريکا با جمھوری اس�می، مساله 

ای نيست بلکه اين موضوع فقط يک بھانه  ھسته
است، دولت آمريکا غيرقابل اعتماد است و 

تشديد تضادھا و .  ھا ھای ديگری امثال اين حرف
جا پيش رفته  کشمکش بر سر اين موضوع تا آن

ھا حتا قطع مذاکرات را نيز  است که برخی از اين
 .اند پيش کشيده

ھای  تشديد تضادھا و کشمکش ميان جناح
ای و  حکومتی البته تنھا به عرصه مسائل ھسته

اين .  شود ای محدود نمی مذاکرات ھسته
ھا که تماما معطوف به منافع مادی و  کشمکش

جدال برای کسب قدرت و امتيازات بيشتر است، 
ھمگام .  ھا نيز تشديد گشته است در ساير عرصه

تورمی، وضعيت اقتصادی   -با تداوم بحران رکود
. تر شدن است و مالی رژيم نيز در حال وخيم

نيا وزير   آذر که مجلس، طيب١٧روز يکشنبه 
اقتصاد دولت روحانی را فرا خوانده و او را در 

ھای ارزی و بانکی زير سوال برده  مورد سياست
وزير صنايع نيز .  ھای وی قانع نشد بود، از پاسخ

برخی نمايندگان .  از حم�ت مجلس برکنار نماند
ھای اقتصادی،  ای از طرح مجلس توقف پاره

گذاری خودرو  اخراج مديران و کارکنان و قيمت
را مورد انتقاد قرار داده و حتا استيضاح احتمالی 

بر سِر بودجه سال .  اند وی را نيز مطرح کرده
بندی اختصاص آن، از جمله   و اولويت٩٣

ھا اخت�فات  ھای عمرانی استان بندی طرح اولويت
العاده شديدی ميان  سابقه و فوق ھای بی و کشمکش

کاھش اعتبار .  مجلس و دولت بروز کرده است
ھای عمرانی در بودجه  ھا و پروژه برخی طرح

سال آينده، مورد اعتراض شديد بسياری از 
گرايانی  اصول.  نمايندگان مجلس قرار گرفته است

طلب در  جمعی نمايندگان اص�ح که استعفای دسته
خ�ف منافع "مجلس ھفتم را تقبيح نموده و آن را 

دانستند، اکنون در تقابل با جناح رقيب،  می"  ملی
. اند وبيش خود نيز به ھمان روش روی آورده کم

ھا، وزير کشور نيز که ظاھرا وعده  ع�وه بر اين
داده بود استانداران را با ھمکاری و ھم فکری 
نمايندگان مجلس انتخاب خواھد کرد، اما در عمل 

ھای جناحی را دنبال نموده است، مورد  يارگيری
کم  بازخواست نمايندگان مجلس است و دست
. اند بيست نماينده، استيضاح وی را مطرح کرده

شود که ميزان تذکرات مجلس به دولت  گفته می
روحانی دريک دوره صدروزه، از تذکرات 
مجلس به دولت درصد روز ازبحرانی ترين 

نژاد و مجلس، بيشتر بوده  دوره رابطه بين احمدی
است که بيان چيز ديگری جز تشديد تضادھا و 

افزون بر موارد .  اخت�فات درون حکومتی نيست
ھا نيز از عرصه  فوق، وزارت علوم و دانشگاه

ھای حکومتی برکنار نبوده  نزاع و کشمکش جناح
دانا پس از رسيدن به وزارت  رضا فرجی.  است

علوم، دو تن از افرادی را که قب� ھنگام معرفی 

۴درصفحه   

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



 ٣ ۶۵٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  آذر     ٣

۴درصفحه   

 نژاد است احمدیھمان بودجه دولت بودجه دولت روحانی 
آموزش و پرورش و وزارت بھداشgت، درمgان و 

 .آموزش پزشکی ھستيم
بودجه وزارت آموزش و پرورش اگرچه در 

 درصد افزايش يافته، اما اين افزيش حتا ٩ظاھر 
 درصدی حقوق کارکنان ١٨گوی افزايش  پاسخ

وزارت آموزش و پرورش که عموما از معلمان 
از ھمين .  باشند نيز نيست زحمتکش جامعه می

 حتا شاھد کاھش ٩٣روست که در بودجه 
ھای عمرانی اين وزارتخانه مانند بودجه  بودجه

 ٧٣٠نوسازی و تجھيز مدارس ھستيم که از 
 ميليارد تومان کاھش پيدا ۵٢۶ميليارد تومان به 

چون آتش  ھايی ھم ست که فاجعه گفتنی.  کرده است
آباد از توابع  گرفتن مدرسه دخترانه روستای شين

آموز دختر دچار سوختگی   دانش٢٩پيرانشھر که 
ھا جان خود را از دست  شديد شده و دو نفر از آن

ی عدم اختصاص بودجه کافی  دادند، تنھا نتيجه
. باشد برای نوسازی و تجھيز مدارس می

چون  آموزان مدارسی ھم ای که بايد به دانش بودجه
آباد اختصاص  ی روستای شين مدرسه دخترانه

ھا و  کلفت يابد در دولت روحانی نيز نصيب گردن
ی  شان تنھا سينه ھای ھايی که اسلحه ارگان

کارگران و زحمتکشان و جوانان و زنان 
. شود درسراسر کشور را نشانه گرفته، خرج می

ی جبار کوچکی نژاد يکی از نمايندگان  گفته به
مجلس که ھمين بودجه را قرار است به تصويب 

ھای  برسانند، ھم اکنون مدارس در تامين ھزينه
وبرق خود ناتوان ھستند و  جاری از جمله آب

چون حق مسکن،  بسياری از مطالبات معلمان ھم
الزحمه امتحانات نھايی  پاداش پايان خدمت و حق

 .پرداخت نشده است
 نسبت به ٩٢  بودجه وزارت بھداشت که در سال

 نيز ٩٣ بدون تغيير مانده بود، در سال  ٩١سال 
ی  نتيجه.   درصد افزايش يافته است١٠کمتر از 

عدم اختصاص بودجه به وزارت بھداشت اما 
محروم شدن کارگران و زحمتکشان از امکانات 

ی وزير  گفته به.  باشد درمانی و بھداشتی می
 درصد به افرادی که زير خط ٧بھداشت سا�نه 

ھای درمانی  کنند تنھا به دليل ھزينه فقر زندگی می
چنين سھم مردم از س�مت  وی ھم.  شود اضافه می

 درصد ۶۵ درصد برسد ٣٠را که قرار بود به 
آيد اين آمار نيز  ھر چند که به نظر می. اع�م کرد

يکی از نمايندگان عضو .  دستکاری شده است
ماه سال  کميسيون بھداشت و درمان در بھمن

 ٧٠ھای س�مت را  گذشته سھم مردم از ھزينه
ھای اين  درصد اع�م کرده بود و اگر صحبت

نماينده درست باشد، ھم اکنون بايد سھم مردم از 
 . درصد نيز گذشته باشد٧٠ھای درمان از  ھزينه

ھا  ی وزير بھداشت ھم اکنون بيمارستان گفته به
چون برق را  ھای جاری ھم قدرت پرداخت ھزينه

ھای دولتی حتا قادر به  اکنون بيمارستان ھم.  ندارند
تامين نيازھای ضروری بيماران بستری شده از 
جمله دارو نيستند و بسياری از اين اق�م را بايد 
بستگان بيماران از بازار تھيه کرده و به 

 .بيمارستان تحويل دھند
ھای دولتی  پس با اين بودجه در حالی که دستگاه

دھند، تاوان آن  چنان به چپاول منابع ادامه می ھم
را بايد مردمی بدھند که حاصل کار آنان در 
بودجه به عنوان درآمدھای دولت آورده شده 

حاصل کار کارگرانی که از جمله در بخش .  است

با اين .  کنند نفت و گاز و پتروشيمی کار می
سوزی در مدارس  چنان منتظر آتش بودجه بايد ھم

آموزی بود   و قربانی شدن دختران و پسران دانش
چون فقھای  گلوی سران حکومت ھم شان به که حق

شورای نگھبان که کاری جز حفظ اين نظام 
پوسيده به ضرر کارگران و زحمتکشان ندارند، 

و باز با اين بودجه بايد منتظر ھر .  ريخته شود
چه بيشتر محروم شدن کارگران و زحمتکشان از 

ی آن  ترين نتيجه درمان و بھداشت بود که طبيعی
ی انبوه  ومير در ميان اين توده افزايش مرگ

 .باشد می
  ٩٣ی ديگر بودجه اين است که بودجه  اما جنبه

ھای گذشته  ھای دولت ی سياست حاصل ادامه
نسبت به بحران اقتصادی حاکم است و از 

تورمی کنونی نه   –رو برای بحران رکود  ھمين
 .اندازی پاسخی دارد و نه چشم

.  دو ھدف اصلی دارد واقعيت اين است که بودجه
ھای نظامی، مذھبی و  اول تامين مالی دستگاه

ی حفظ حکومت را  بوروکراتيک حاکم که وظيفه
که تا   –برعھده دارند و دومين ھدف بودجه 

باز تقسيم و تزريق   -باشد  حدودی ناپيدا می
. ست که حاصل کار کارگران است درآمدھايی

برای نمونه دولت د�رھای حاصل از فروش نفت 
فروش  صورت ريالی به داران به را به سرمايه

رساند و لایر حاصله را به اشکال و انواع  می
گوناگون که در بودجه آمده به جامعه تزريق 

ی گردش خود  ھا نيز در چرخه کند که اين لایر می
رسند و به اين  داران می بار ديگر به دست سرمايه

در اينجا بايد اين .  ترتيب روز از نو روزی از نو
ھا  نکته را نيز يادآوری کرد که در ايران، دولت

ی نقشی که در اقتصاد دارند، بزرگترين  واسطه به
شوند که از حاصل  کارفرما نيز محسوب می

دسترنج کارگران، سودھای ھنگفتی بدست 
ھای  آورند و دولت اين سود را به جيب دستگاه می

داران و وابستگان به دستگاه  حکومتی و سرمايه
کند که  حکومتی در اشکال گوناگون سرازير می

 .ھای دولتی نيز ھمراه ھستند عموما با رانت
وقتی بودجه با اين دو ھدف و سياست اصلی 

 –شود، حاصلی جز تشديد بحران رکود  تنظيم می
چرا که او� حجم .  تورمی به ھمراه نخواھد آورد

رود و دوم   کسری آن با� می بودجه و در نتيجه
ھايی که به خدمات عمومی مربوط  که بخش اين
ھای  چون خدماتی که وزارتخانه شوند، ھم می

عالی و بھداشت بايد به  وپرورش، آموزش آموزش
ھايی که بايد به  ھا ارائه دھند و نيز بخش توده

بھبود و گسترش ساختارھا و پيشرفت جامعه 
ھای  آھن، جاده چون گسترش راه کمک کنند، ھم

ھای ارزان قيمت، گسترش  مناسب، مسکن
ھا اختصاص  ھا و مانند آن مدارس و بيمارستان

 .يابند کاھش می -رغم حجم با�ی بودجه  به -يابد 
وقتی صحبت از افزايش حقوق کارگران، معلمان 
و ديگر کارکنان زحمتکش دستگاه دولتی 

ھای ديگر  شود، مقامات دولتی مثل تمام دولت می
ھا بر تورم  ی تکراری تاثير افزايش حقوق بھانه

ی سرخرمن و بدون  را مطرح کرده و وعده
خواھيم قدرت خريد  ما می"دھند که  پشتوانه می

اما ".  مردم را با� ببريم و تورم را پايين بياوريم
ھا با ھمين عذر و بھانه، تا  ديديم که در اين سال

چه حد از قدرت خريد مردم کاسته شده و اکثريت 

بزرگی از جامعه حتا به اعتراف خودشان به زير 
 .خط فقر رفتند

ھا  وقتی از لزوم افزايش بودجه اين وزارتخانه
برای بھبود کميت و کيفيت آموزش و بھداشت و 

گويند پول نداريم و  شود، می درمان صحبت می
توانيم وقتی پولی نيست، پولی اختصاص  نمی

 .دھيم و بودجه را با کسری روبرو سازيم
شود اگر پولی نيست چرا  اما وقتی که سوال می

ھای نظامی،  اين ھمه افزايش بودجه برای ارگان
. شنويم ھای مذھبی، جوابی نمی امنيتی و دستگاه

ھا بايد از  اين دستگاه.  اگرچه برای ما روشن است
مند  اند، بھره خوان نعمتی که کارگران فراھم کرده

 .شوند، ھمين و بس
اما افزايش حجم بودجه برای کارگران و 

. ھمراه دارد زحمتکشان نتايج وخيم ديگری نيز به
ھای  وقتی دولت بايد شکم سيری ناپذير دستگاه

سرکوب و تحميق دولتی را پُر کند، با کسری 
اما اين کسری بودجه نيز .  گردد بودجه روبرو می

چرا .  در واقع از جيب زحمتکشان خواھد رفت
ی کسری بودجه، افزايش  واسطه ی بی که نتيجه

نقدينگی بوده و افزايش نقدينگی نيز در اقتصادی 
که با رکود ھمراه است، افزايش تورم را به دنبال 

دانند که با افزايش  خواھد آورد و باز ھمگان می
تورم از دستمزدھای واقعی و قدرت خريد 

 .کارگران و زحمتکشان کاسته خواھد شد
اما .  ست که کسری بودجه ندارد البته دولت مدعی

کار دشواری نيست تا پی بُرد که بودجه با چه 
در بودجه .  ی ھنگفتی روبرو است کسری بودجه

 که در خردادماه مجلس آن را به تصويب ٩٢
 ھزار ميليارد تومان ٢١٠رساند، سقف بودجه 

بود که دولت روحانی با اين استد�ل که 
درآمدھای منظور شده در بودجه قابل تحقق 

ای سقف بودجه را به  ی اص�حيه نيستند، با ارائه
ی برخی  اما به گفته.   ھزار ميليارد تقليل داد١۵٠

از وزرای دولت روحانی از جمله وزير اقتصاد 
ترين آمار را ارائه دھد، اين  که طبعا بايد دقيق

وی گفته بود که .  باشد مبلغ نيز قابل تحقق نمی
درآمدھای دولت به سختی به صد ھزار ميليارد 

رسد و اين در حالی است که دولت  تومان می
 ھزار ميليارد تومان نياز دارد، يعنی اگر ١٢٨

دولت مث� پول پيمانکاران را باز ھم ندھد، 
 ھزار ميليارد تومان احتياج ١٢٨چنان به  ھم

حال بايد ديد که چه چيزی در بودجه .  دارد
يکباره  تواند به عوض شده است که دولت می

منابع درآمدی خود را به قول وزير اقتصادش تا 
افزايش )   ھزار ميليارد تومان١٩۴(دو برابر 

حتا نمايندگان مجلس نيز بارھا به کسری !  دھد؟
 ھزار ميلياردی بودجه سال جاری ۵٠ تا ٣٠

 .اند اشاره کرده
جاری، دراساس ھيچ چيزی تغيير  در بودجه سال

ادعاھا در مورد افزايش درآمدھای .  نکرده است
مالياتی و گمرگی در واقع ھم بيھوده ھستند و ھم 
در صورت افزايش ناچيز، مشکلی را از اين چاه 

تحقق درآمدھای نفتی نيز با .  کنند ويل حل نمی
 ١٠٣جدا از اين که بھای .  مشکل روبرو ھستند

د�ری که برای ھر بشکه نفت در بودجه تعيين 
شده، ممکن است تحقق پيدا نکند، ميزان فروش 

ی  نفت نيز تغييری نخواھد کرد و حتا به گفته
ھای  کاظمی رئيس کميسيون انرژی مجلس در ماه

١از صفحه   



 ۴ ۶۵٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  آذر     ۴

٣از صفحه   

 بودجه دولت روحانی
 ھمان بودجه دولت  

 نژاد است احمدی

اما .  اخير صادرات نفت ايران کاھش يافته است
اگر از اين ھم بگذريم، باز درآمد نفتی تغيير 

کند،  تنھا چيزی که تغيير می.  چندانی نخواھد کرد
بھای ريالی د�ر آمريکا است که قرار است 

 تومان و شايد ٢۶٠٠دولت ھر د�ر را حدود 
تواند فرجی  بيشتر بفروشد که باز اين ھم نمی

طور که يوسفيان  ھمان.  برای چاه ويل بودجه باشد
با يک "يکی از نمايندگان مجلس گفته است 

 ٩٣ی  حساب و کتاب سرانگشتی �يحه بودجه
".  ھزار ميليارد تومان کسری دارد۵٠دولت، 

بنابر اين تا اين جای کار تورم ناشی از کسری 
ھم در اقتصادی که در  باشد آن بودجه قطعی می

 .برد تورمی بسر می –بحران رکود 
که وزير اقتصاد ميزان نقدينگی  با توجه به اين

 ھزار ميليارد تومان اع�م کرده ۶۵٠کنونی را 
بود و با توجه به ماھھايی که تا پايان سال مانده و 

بينی نوبخت معاون روحانی برای افزايش  پيش
 درصدی نقدينگی در امسال و سال ٢٠حدود 

آينده، اگر بسيار خوش بين باشيم ميزان نقدينگی 
 ھزار ميليارد تومان ٧٠٠تا پايان سال از مرز 

خواھد گذشت و در صورت ادامه اين روند، طی 
دو سال آينده به رقم وحشتناک يک تريليون 

ست که  و اين ھمه در حالی.  خواھيم رسيد
نقل از مقامات  انداز رشد اقتصادی حتا به چشم

. ی نزديک وجود ندارد دولت روحانی در آينده
براساس آمارھايی که مقامات دولت روحانی 

ھايی مانند بيکاری که  دھند، شاخص ارائه می
طور مستقيم با زندگی کارگران و زحمتشکان  به

 .کنند، حتا بدتر نيز خواھند شد ربط پيدا می
طور که در  بنابر اين بودجه دولت روحانی ھمان
نژاد و ھمان  ابتدای مقاله آمد، ھمان بودجه احمدی

داران  ھاست به نفع سرمايه ای است که سال بودجه
و عوامل حکومتی، بار خود را بر دوش 

ای  بودجه.  کارگران و زحمتکشان انداخته است
که قرار است نمايی از وضعيت اقتصادی را در 

 . سال آينده به ما نشان بدھد
تواند به نفع کارگران و  ای می تنھا بودجه

زحمتکشان نوشته شود که خود را از تمامی اين 
ھای  قيود رھا کرده و بار مالی عظيم دستگاه

سرکوب، بوروکراتيک و مذھبی را که قرار 
است در ثبات و حفظ حکومت نقش داشته باشند 

اما تا .  از دوش کارگران و زحمتکشان بردارد
زمانی که حکومت اس�می بر سر کار است و تا 

داران بر قدرت سياسی و به  زمانی که سرمايه
تبعيت از آن بر بودجه سا�نه دولتی، چنگ 

 . باشد اند، اين امر محال می انداخته
 

٢از صفحه   

پس از توافقنامه ژنو، اولين .  تشديد خواھد کرد
دور مذاکرات کارشناسی ايران و پنج بع�وه يک 
در وين که در واقع به منظور عملياتی کردن 
توافقات ژنو آغاز شده بود، بعد از چھار روز، 

وزارت .   آذر بدون نتيجه پايان يافت٢١پنجشنبه 
داری آمريکا ھمان روز اع�م کرد که  خزانه

 فرد و شرکت ايرانی و خارجی ديگر ١٩اسامی 
ھای بانکی و نفتی  را به دليل ناديده گرفتن تحريم

ھا افزوده  آمريکا عليه ايران، به فھرست تحريمی
جمھوری اس�می اين اقدام آمريکا را .  است

گرچه اين اقدام .  خ�ف توافقنامه ژنو خوانده است
منجر به توقف مذاکرات ايران و پنج بع�وه يک 

کننده ايرانی از وين به  و بازگشت ھيئت مذاکره
تھران شد، اما واقعيت اين است ھيچيک از 
طرفين، نه جمھوری اس�می و نه دولت آمريکا 

آمريکا .  خواستار قطع دائمی مذاکرات نيستند
درھزيمت جمھوری اس�می، موقعيت را برای 
کسب امتياز بيشتر مناسب يافته است و با تشديد 

خواھد در حين مذاکره، امتيازات  تحريم ھا می
جمھوری اس�می نيزپای .  بيشتری بگيرد

درراھی گذاشته است که بازگشت ازآن برايش 
دشوار است و راه ديگری جز ادامه مذاکره 

محمد جوادظريف دررابطه باتحريم ھای .  ندارد 
ھمين و !  بود"  نامناسب"اقدام آمريکا :  جديد گفت

جمھوری اس�می تمايل خود را از زبان !.  بس
اش برای بازگشت ميز مذاکره  وزير امور خارجه
مايکل مان سخنگوی کاترين .  اع�م نموده است

اشتون نيز اع�م کرد بزودی مذاکرات از سر 
 .گرفته خواھد شد

روی گام  توافقات تاکنونی جمھوری اس�می، پيش
به گام حريف، استيصال و ناتوانی رژيم برای 

ای که گرفتار آن شده  برون رفت از مخمصه
تر شدن وضعيت داخلی در  است، و حتا وخيم

صورت فرار رژيم از مسيری که در آن پای 
نھاده است، ھمه و ھمه به تضادھا و اخت�فات 
درونی رژيم دامن زده و بيش از اين دامن خواھد 

گيری  درست در بحبوحه موضع.  زد
ھا  کشيدن آن گرايان تندرو و شاخ و شانه اصول

عليه غرب و آمريکا، يک ھيات ھشت نفره 
 آذر وارد ايران شد و در ٢٢پارلمانی اروپا در 

نخستين روز ورود خود با نسرين ستوده و جعفر 
المدت  ھای طويل پناھی که ھر دو به زندان

. الخروج ھستند، ديدار نمود محکوم شده و ممنوع
ھای اينترنتی و مطبوعات وابسته به اين  در سايت

خورد که  ھا ھمه جا اين پرسش به چشم می گروه
ورود اين ھيات و ديدار آن با "  مجوز"چه کسی 

را صادر کرده است؟ رجا نيوز يکی "  گران فتنه"
ھاست که ضمن طرح پرسش فوق،  از اين سايت

چنين اظھارنظر نموده است که با اين ديدار 
"پروژه فشار حقوق بشری به ايران" کليد " 

و اين يعنی که افزوده شدن !  است"  خورده
موضوع ديگری بر موضوعات متعدد پيشين 

پايان  ھای بی برای افزايش اخت�فات و کشمکش
 !ھای حکومتی و تشديد بيش از پيش تضادھا جناح

   

به مجلس برای پست وزارت علوم با مخالفت 
نمايندگان مجلس روبرو شده بودند، به عنوان 
معاون خود و مشاور وزارت علوم انتخاب کرد و 

ای دست به  حال در سطح نسبتا گسترده در عين
اين .  ھا زد تغيير و جابجائی روسای دانشگاه

موضوع نيز مورد اعتراض شديد مجلس و جناح 
رقيب قرار گرفته است و در ھمين رابطه است 

نژاد و  که کامران دانشجو وزير علوم احمدی
وصنعت  عضو فعلی ھيئت علمی دانشگاه علم

ضمن انتقاد از توافقات دوجانبه ايران و آمريکا و 
که تصويب و اجرای پروتکل الحاقی که  گفتن اين

بينی شده است چيزی در حد  در اين توافقنامه پيش
کاپيتو�سيون و بدتر از آن است، در مورد 

گران بود که  بايد مراقب فتنه: "گويد ھا می دانشگاه
". ھا نفوذ کنند خواھند دوباره در دانشگاه می

درست در ھمين موقعيت حساس است که 
تصفيه عناصر مومن و "رھبرحکومت اس�می 

وی بار .  دھد  ھا را ھشدار می دانشگاه"  انق�بی
ديگر از تھاجم فرھنگی، شبيخون فرھنگی و از 

گويد که  سخن می"  عام فرھنگی قتل"و "غارت "
صورت "  با قلم عناصر مطرود و خود باخته"

با آن "  معارضه شايسته"گيرد و خواھان  می
شود و با�خره برای انحراف اذھان و توجه  می

کسانی که ازتسليم رژيم و سازش با آمريکا و 
امتيازاتی که به آن داده شده متعجب شده و در 

کنند  مورد نتايج نھائی مذاکرات کنجکاوی می
امروز مبارزه با آمريکا يعنی مقاومت : "گويد می

 "! در برابر اين تھاجم فرھنگی
بدين سان رھبر حکومت اس�می، مسامحه، بذل 
و بخشش وحاتم بخشی در سياست خارجی را 

ھای بيشتر در عرصه  گيری خواھد با سخت می
ھای  مسائل داخلی، ايجاد فشار و محدوديت

تر در عرصه مسائل سياسی و فرھنگی و  افزون
در يک ک�م با سرکوب بيشتر مردم ايران جبران 

 .کند
شيطان "يا دادن امتياز به "  نرمش قھرمانانه"

بخش نظام باشد تا  که قرار بود نجات"  بزرگ 
ھا و اخت�فات درونی نظام را  ھمين جا درگيری

جناح .  گير ساخته است تشديد نموده و آن را زمين
خواست با انداختن  فع� مغلوب حکومتی که می

توپ به زمين حريف، امتياز بگيرد و تاکيد داشت 
مادامکه جمھوری اس�می امتيازی نگرفته و 

ھا لغو نشده است نبايد ھيچ امتيازی بدھد،  تحريم
نشينی  طور تاکتيکی عقب خواستند به ھا که می اين

کنند و در نھايت امتيازاتی جزئی بدھند تا 
تری را بگيرند و موقعيت  امتيازات بزرگ

استراتژيکی نظام را مستحکم سازند اکنون شاھد 
ھای گام به گام طرف مقابل ھستند و  پيشروی

چه که جمھوری اس�می  کنند آن اعتراف می
چه از دست داده  ست و آن دست آورده حداقلی به

 !ست است حداکثری
ھای لفظی و توافقات ھيئت  پوشيده نبود که وعده

کننده جمھوری اس�می با آمريکا زمانی  مذاکره
که بخواھد جنبه عملی و اجرائی به خود بگيرد، 

ھای حکومتی را  اخت�ف و کشمکش درون جناح

 ديکتاتور وتشديد تضادھای درونی رژيم" نرمش"

 زنده باد استق?ل طبقاتی کارگران 



 ۵ ۶۵٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  آذر     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 بوروکراسی فاسد وفساد ذاتی جمھوری اس?می
اين که ختم بحث علنی اين پرونده را اع�م نمايد، 

"افزود کنم که ديگر از تريبون در  خواھش می: 
 ".مورد تحقيق و تفحص صحبت نکنيد

واقعا ھم که ھر چه بيشتر در اين مورد صحبت 
کردند، گند و فساد جمھوری اس�می بيشتر  می

چرا که مسئله به اين يا آن فرد و .  شد برم� می
شود،  نھاد در جمھوری اس�می محدود نمی

جز اين .  سرتاپای اين رژيم غرق در فساد است
تواند باشد، چرا که جمھوری اس�می از  نيز نمی

انتھای دستگاه دولتی  سه جھت ھمواره با فساد بی
 .ھمراه بوده و خواھد بود

نخست اين که جمھوری اس�می يک دولت 
بوروکراسی فاسد و فساد درونی، .  ست بورژوايی

کند  در اصل نيز تفاوتی نمی.  ذاتی اين دولت است
در ھر کجا که سرمايه و .  که در کدام کشور باشد

ثروت و انگيزه کسب سود، حاکميت دارد، يک 
قشر ممتاز در دستگاه دولتی وجود دارد که با�تر 
از توده مردم است و از امتيازات، مقام و 

اين قشر که .  ای برخوردار است موقعيت ويژه
داری را  رتق و فتق روزمرده جامعه سرمايه

پرست و  دار است، متشکل از افرادی پول عھده
ھا به حسب جايگاھی که در  آن.  باشد طلب می مقام

سلسله مراتب دستگاه بوروکراتيک دارند، از 
برداری از منابع عمومی  موقعيت خود برای بھره

و خصوصی برای کسب درآمدھای بيشتر استفاده 
آنھا از ھيچ زد و بند و اقدامی برای .کنند می

ارتقای جايگاه خود فروگذار نيستند و در تمام 
زدوبندھای اقتصادی و سياسی جامعه 

جائی  اين دستگاه از آن.  داری نقش دارند سرمايه
جائی که  که تقريبا ھمه کاره جامعه است و از آن
ھا قرار  به کلی از مردم جداست و مافوق آن

گرفته، از ھر گونه کنترل جدی مصون می ماند 
. و به انواع فسادھای مالی و غيرمالی آلوده است

داری که آزادی  معھذا در کشورھای سرمايه
سياسی وجود دارد و نظم سياسی پارلمانی 
برقرار است، دامنه اين فساد دستگاه 
بوروکراتيک محدودتر است وابزارھا و امکانات 

با اين ھمه، بايد گفت که .  باشد کنترل آن بيشتر می
ھای سياسی و نظام پارلمانی بورژوائی  آزادی

پادزھر فساد دستگاه بوروکراتيک نيست، چرا که 
ست که جدا از توده مردم  فساد ذاتی ھر دستگاھی

از ھمين روست .  ھا قرار گرفته باشد و مافوق آن
داری  ترين کشورھای سرمايه که حتا در پيشرفته

از نمونه اروپای غربی، اين فساد به درجات 
مختلف وجود دارد که بدترين نمونه آن نيز 

ھای  ھمين مسئله در مورد نظام.  ايتالياست
پارلمانی کشورھای ديگر جھان در آسيا، آفريقا، 

ھا ھند،  ترين آن آمريکای �تين که برجسته
باشند نيز صادق  آفريقای جنوبی و برزيل می

ھای سياسی و نظم  اين که در ھند، آزادی.  است
پارلمانی وجود دارد، نافی اين واقعيت نيست که 
در عين حال فساد دستگاه بوروکراتيک و دولتی 

مورد ھند، نشان .  در اين کشور نيز گسترده است
تر و  دھد در کشورھائی که فقر، گسترده می

تر است، به رغم وجود  شکاف طبقاتی عميق
ھای سياسی، فساد دستگاه دولتی و  آزادی

 باشد تر می تر و گسترده بوروکراتيک وسيع
بالعکس مث� در کشورھای اسکانديناوی، ھلند و 

ھای سياسی،  آلمان در اروپا که ع�وه بر آزادی
سطح رفاه با�تر است و البته مبارزات طبقه 

 –ھای سوسيال  کارگر که منجر به رفرم
دمکراتيک در نيمه دوم قرن بيستم در اين 

 .دھند بطن کثافات ادامه حيات می
در ھمين مجلس ارتجاع اس�می که گزارش 
تحقيق و تفحص از صندوق تامين اجتماعی 
خوانده شد، صدھا پرونده از مقامات دولتی خاک 

جائی که  خورد که به اصط�ح نمايندگان از آن می
ھای فساد مالی دست  خودشان در اين پرونده

ھا  اند، مانع از علنی شدن و رسيدگی به آن داشته
ايم که در ھمين دوره  فراموش نکرده.  اند شده

ھای  نژاد بود که برای تسويه حساب احمدی
ھا توسط پاليزبان  جناحی، بخشی از اين پرونده

 .علنی شد که به دستگيری وی نيز انجاميد
در جريان گزارش تحقيق و تفحص از صندوق 
تامين اجتماعی نيز آشکار گرديد که يک گروه از 

. گيرندگان صندوق، نمايندگان مجلس ھستند رشوه
ھا  ای که در گزارش به تعدادی از آن سوای اشاره

سازی در  شده است، مرتضوی که استاد پرونده
دستگاه قضائی جمھوری اس�می بوده است، 

ھای رقيب در مجلس، سه سند  برای افشای گروه
را ضميمه نامه خود به کميسيون اصل نود کرد 

 ١۴٣دھد بر طبق يکی از اين اسناد  که نشان می
 نفر و مطابق سند ٧۵نماينده، بر طبق سند ديگر 

ھای   نفر از نمايندگان مجلس رشوه۶٧سوم 
دريافت "  کارت ھديه"ميليونی تحت عنوان 

 .اند کرده
اين اقدام مرتضوی خشم نمايندگان مجلس را 

" نشر اکاذيب"برانگيخت، تا جائی که اقدام او را 
اما از .  ناميدند"  تشويش اذھان عمومی"و 
جائی که انکار کارساز نبود، رئيس کميسيون  آن

ارقامی که : "اصل نود، لب به سخن گشود و گفت
اند رقمی نيست و اين  بيشتر نمايندگان گرفته

معمول بوده و پيش از زمان مرتضوی، اين کار 
اين مبالغ چيزی نيست که .  شده است انجام می

قطعا نماينده، روی .  نماينده را وامدار کسی کند
اين مبالغ، مبالغی نيز گذاشته و آن را توزيع کرده 

کند که نمايندگان  بنابر اين، او اعتراف می".  است
ھائی  ھا پيش يک چنين رشوه مجلس، از سال

ھای ديگر،  گرفتند و �بد در مقايسه با رشوه می
رسائی نماينده ديگر .  چند ميليون ھم، رقمی نيست

: ھم به بسط و تفصيل موضوع پرداخت و گفت
شايسته نبود که اسامی در اين تحقيق خوانده "

بايد به اين نکته اشاره کنم که در ھمه .  شود
ھای مجلس اين موضوع وجود داشته که  دوره

کميته امداد، سازمان بھزيستی، ھ�ل احمر يا 
ھای ديگر گاھی مبالغ ناچيزی را به  دستگاه

گذاشتند و  عنوان واسطه در اختيار نمايندگان می
ھا  اين موضوع به دليل اعتمادی است که دستگاه

گرفتن اين مبالغ اص� .  و نظام به نمايندگان دارند
سرانجام نيز رئيس کميسيون ".  کار خ�فی نيست

گير   برای اين که تمام ھمکاران رشوه٩٠اصل 
چون در ازای پولی که :  خود را تبرئه کند، گفت

ردوبدل شده، رسيدی به تامين اجتماعی داده نشده 
. است، اين سندھا قابل استناد و انتشار نيستند

سپس نوبت به باھنر نايب رئيس مجلس که 
: رياست جلسه را برعھده داشت، رسيد و گفت

البته که جرم نيست، رئيس مجلس ھم گاھی از "
دھد و البته اين پول  ھا به نمايندگان می اين پول

ھا مختص نمايندگان مجلس نيست، در  گرفتن
 ٣٠ تا  ٢٠ھمين ليست، يک مقام ارشد دولتی ھم 

او برای ".  ميليون بن فروشگاه رفاه گرفته است

گggزارش تggحggقggيggق و تggفggحggص .  اسggت"  شggسggتggا" آن 
 مgيgلgيgارد تgومgان از ۶در مgدتgی کgوتgاه :  گويد می

 تgن از مgديgران ۵٠دارائی صgنgدوق بgيgن حgدود 
 ميليون تgومgان ۴٠٠تقسيم شده که تنھا به يک نفر 

ھای ديgگgری  گزارش به نمونه.  پرداخت شده است
کند، امgا  از اين بذل و بخشش به مديران اشاره می

کgه ھgمgه افgراد و  برای ايgن. ھا نيست محدود به آن
نفوذ در دستگاه دولتی، سھمی از ايgن  نھادھای ذی

دزدی و غارت داشته باشند، صدھا ميليون تومgان 
به مقامات "  ھديه" از اموال صندوق، تحت عنوان 

نژاد، پgرسgنgل  و موسسات دولتی از معاون احمدی
جمھوری، وزير و سرپرست وزارت  نھاد رياست

کار، نمايندگان مجلس گرفته، تا مديرعامل برخgی 
ھا، اعضای سgتgاد  ھا، مديران روزنامه خبرگزاری

نماز جمعه تھران، متولی حسينيه مgطgھgری يgزد، 
بنياد قھرمانی، سران کانون صgنgفgی کgارگgران و 

ھای وابسته به دولت، رشوه پgرداخgت  ديگر تشکل
�حgظgه در ايgن بgخgش بgه .  شده استgنکته قابل م

در فgاصgلgه .  ست ويژه در مورد شخص مرتضوی
، در حالی کgه وی بgه عgنgوان ٨٩ تا ٨۶ھای  سال

کشgی  قاضی مرتضوی، مشgغgول بgازجgوئgی و آدم
در دستگاه قضائی جمھوری اس�می بود، به پgاس 

 مgيgلgيgون تgومgان از ٣۵خدماتش به رژيم، مgبgلgغ 
" پgاداش" صندوق تامين اجتماعی تgحgت عgنgوان، 

ھgا در تgامgيgن  حgتgا اسgتgخgدام.  دريافت کgرده اسgت
نgژاد تgقgسgيgم  اجتماعی ميان اعضgای بgانgد احgمgدی

. گرديد و ھرکس سھم خود را دريgافgت کgرده بgود
 نgفgری کgه قgرار بgر ۵٠٠نحوی کgه از تgعgداد  به

ھا در تامين اجتماعی بوده است، سgھgم  استخدام آن
�ن  باندی ھمgيgاون در گgعgار و تg٩۴ھای وزير ک 

 نgفgر ۶۶ نفر، ٧۶نفر، مديرعامل سازمان در يزد 
ھا در مجلgس،  حسب سفارش نمايندگان باندی آن به

 .و بقيه نيز بر ھمين منوال بوده است
ای از فساد و  چه که اشاره شد، تنھا گوشه به آن

ھای متعدد در صندوق تامين  سوءاستفاده
ست که البته مختص دوران مرتضوی  اجتماعی

گونه که در مجلس افشا گرديد، در  نيست و آن
ھای دورتر نيز ھمين روال حاکم بوده  گذشته

 .است
چه در گزارش  بر کسی پوشيده نيست که آن

تحقيق و تفحص مجلس از صندوق تامين 
اجتماعی آمده است، در تمام موسسات دولتی 

چه تحت  نياز به تکرار نيست که آن.  ست جاری
داران  ھا به سرمايه عنوان واگذاری کارخانه

خصوصی در ايران صورت گرفت، روالی 
ھا را با  آن.  ھمانند صندوق تامين اجتماعی داشت

ھای ک�ن به قيمتی بسيار نازل به  رشوه
داران بخش خصوصی واگذار کردند و يا  سرمايه

ھا را تصاحب  سران و مقامات دستگاه دولتی آن
ھا تومان از اين  ھا در حالی که تريليون آن.  کردند

ھا کارگر را بيکار و  طريق به جيب زدند، ميليون
 .به فقر و گرسنگی محکوم کردند

باز، نياز به تکرار نيست که در تمام دستگاه 
دولتی، دزدی و سوءاستفاده مالی، دادن و گرفتن 

بازی در  رشوه توسط مقامات دولتی، پارتی
پايه  گيری کارمندان دون ھا، حتا رشوه استخدام

جمھوری .  دولتی، امری مرسوم و متداول است
. اس�می بدون اين فساد قادر به ادامه حيات نيست

چون موجودات مضر و خطرناکی که در  دقيقا ھم



 ۶ ۶۵٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  آذر     ۶
۵از صفحه   

 بوروکراسی فاسد وفساد ذاتی جمھوری اس?می

جمھوری اس�می قرار گرفته است که تمام 
ھا مستقيم و غيرمستقيم  ترين مقامات و ارگان مھم

حتا در جائی که ظاھرا .  برگزيده او ھستند
شوند، اين منصوبين او از  انتخابی معرفی می

ھا را انتخاب  نمونه شورای نگھبان ھستند که آن
ھا و  جا نه فقط برخی ارگان در اين.  کنند می

نھادھای دولتی مستقيما تحت امر وی ھستند و 
ھا  گونه دخالت و کنترلی بر کار آن کسی حق ھيچ

ھا و نھادھای ديگر نيز جز به  ندارد، بلکه ارگان
او به کسی پاسخگو نيستند و در حيطه کار خود، 

در يک .  کنند فقيه را اعمال می ھمان مدل ولی
ترين شکل آن  چنين نظمی بايد فساد در گسترده

دانيم،  گونه که می وجود داشته باشد و ھمان
جمھوری اس�می در ميان تمام کشورھای جھان، 

اس�م، کار را بر .  ھاست يکی از فاسدترين دولت
دولت دينی برای حراست از اين فساد، سھل و 

لذا دولت فاسد اس�می بر تمام .  آسان کرده است
انواع و اقسام فساد موجود، لباس شرعی پوشانده 

گونه که فحشا را  ھمان.  و آن را تقديس کرده است
کند، بر فسادھای مالی  به نام صيغه تقديس می

درون دستگاه دولتی ھم تحت عناوين رنگارنگ، 
کارت ھديه، واسطه کمک به نيازمندان، کمک به 
مراکز مذھبی، سھم امام و غيره و غيره لباس 

 .کند شرعی پوشانده و آن را تقديس می
با اين توضيحات پوشيده نيست که جمھوری 

ھای فاسد  اس�می ھمواره بايد در راس دولت
سراسر جھان باشد و تمام اين دولت، سرتا پا 

چه که اکنون در  آن.  غرق در انواع و اقسام فساد
مجلس ارتجاع اس�می تحت عنوان تحقيق و 
تفحص از صندوق تامين اجتماعی مورد بحث 
قرار گرفته و به سطح مطبوعات کشيده شده 

 ميليارد د�ری و پرونده صدھا ٣است، يا پرونده 
ھای پاليزبان و غيره،  ميليونی بيمه و افشاگری

تر  ھای کوچکی از فساد بسيار گسترده فقط نمونه
ناپذيری از دولت  و بزرگی ھستند که جزء جدايی

دينی جمھوری اس�می و دستگاه بوروکراتيک 
فساد دستگاه بوروکراتيک دولتی، .  باشند آن می

خواه در شکل محدود و يا گسترده آن، ذاتی دولت 
توان برانداخت  اين فساد را نمی.  ست بورژوايی

شکستن و نابود کردن خود  مگر با درھم
افتد که  بوروکراسی و بوروکراسی وقتی برمی

ھای کارگر و زحمتکش خود سرنوشت  توده
انتصاب مقامات ملغا .  خويش را در دست بگيرند

گردد و تمام مقامات و مناصب از صدر تا ذيل 
انتخابی باشند و انتخاب کنندگان ھر لحظه که 

. ھا برخوردار باشند اراده کنند، از قدرت عزل آن
ھای ک�ن به مقامات دولتی ملغا  پرداخت حقوق

ھا از حقوقی معادل دستمزد متوسط  گردد و آن
در يک چنين .  يک کارگر ماھر برخوردار گردند

نظمی که اداره و کنترل امور کشور در دست 
توان به ھمراه  ھای مردم است، می خود توده

برانداختن بوروکراسی، فساد دولتی را نيز 
ست که  تنھا در يک حکومت شورايی.  برانداخت

تا وقتی .  وبن برخواھد افتاد بوروکراسی از بيخ
که يک چنين دولت و حکومتی در ايران مستقر 
نشود، فسادھای متعدد درون دستگاه دولتی پابرجا 

 .خواھد ماند
   

 کمک ھای مالی
 
 

 کانادا
  د�ر۵٠   �کومه
  د�ر١٠   نرگس

  د�ر٢٠  نفيسه ناصری
  د�ر١٠٠    ١دمکراسی شورائی 
  د�ر١٠٠       ٢دمکراسی شورائی 
  د�ر٣٠  زنده باد سوسياليسم

  د�ر٣٠                 حسن نيک داوودی.ر
  د�ر٣٠  احمد زيبرم.ر

  د�ر٢۵ زنده باد انق�ب اجتماعی
  د�ر٢۵  بھمن آژنگ.ر
  د�ر٢۵  کمال بھمنی.ر
  د�ر٢۵  فرھاد سليمانی.ر

  د�ر٣٠ زنده باد مبارزات کارگران
 

 ھلتد
  يورو۵٠   شورا

 
 سوئد
  يورو٢۵   احمد

 
 سوئيس

  فرانک٣٠ اکبر صفائی فراھانی علی
  فرانک٣٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

  فرانک٣٠  امير پرويز پويان
  فرانک۵٠  حميد اشرف

  فرانک۶٠  سعيد سلطانپور
 

 ايران
  تومان۵٠٠٠                    احمد شاملو

  تومان۵٠٠٠  رفيق حميد مومنی 
 ١٠٠٠٠  رفيق بيژن جزنی

 تومان
 

 دانمارک
  کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی

  کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
  يورو۵٠   پوران

 

ای دارد، درجه  کشورھا گرديد، نيز نقش برجسته
تر از تمام  فساد دستگاه بوروکراتيک پائين

با اين اوصاف، روشن .  کشورھای جھان است
است که در کشوری نظير ايران که در آن 

ترين  ديکتاتوری عريان حاکم است، ابتدايی
ھای سياسی از مردم سلب شده است،  آزادی

برند و  اکثريت جامعه زير خط فقر به سر می
شکاف فقر و ثروت بسيار عميق است، فساد 
درونی دستگاه دولتی و سيستم بوروکراتيک آن، 

 .ضرورتا بايد ابعادی بسيار گسترده داشته باشد
در ايران تحت حاکميت جمھوری اس�می که 
رژيم اختناق و سرکوب حاکم است و آزادی 

شود، فعاليت  عقيده و بيان به شدت سرکوب می
احزاب سياسی مخالف ممنوع اع�م شده است، 

ھای  ھای وسيع مردم از حق داشتن تشکل توده
اند،  صنفی و دمکراتيک مستقل از دولت محروم

مطبوعات آزاد و مستقل وجود ندارد و سيستم 
تفتيش عقايد و سانسور مانع حتا انتقادات ناچيز و 

گردد، تمام عرصه  محدود از نظم موجود می
برای فساد درونی دستگاه دولتی و نظم 

جا نه  در اين.  بوروکراتيک آن باز و ھموار است
شان از ھمه جا کوتاه است،  فقط توده مردم، دست

ھای پارلمانی  بلکه حتا کنترل محدود نظام
ھای  لذا مقامات و ارگان.  بورژوايی وجود ندارد

ھر کسی که در .  گو نيستند دولتی به کسی پاسخ
ھر جايگاھی قرار گرفت، ھدف فوری او پر 
کردن جيب خود به ھر طريق ممکن، از طريق 

ھای عمومی و  رشوه، دزدی از اموال و ثروت
ھای مالی، رواج باندبازی و  استفاده ديگر سوء

ھا فساد ريز و درشت ديگر  بازی و ده پارتی
بنابر اين تمام اين دستگاه از با� تا پائين با .  است

چه  آن.  ترين شکل آن ھمراه است فساد در گسترده
ويژه در کشور ايران تشديد  که اين فساد را به

ست که از از بابت نفت و  کند، درآمد ک�نی می
اين .  شود مشتقات آن در ھر سال عايد دولت می

ھای  درآمد ک�ن يک منبع بسيار مھم تامين ھزينه
لذا طبقه حاکم برای تامين .  ست دستگاه دولتی

ھای اين دستگاه نيازی برای رجوع به  ھزينه
شود در جھت تداوم  مردم ندارد و اين عاملی می

از سوی ديگر .  ديکتاتوری عريان و تشديد فساد
به چنگ آوردن اين درآمد نفت توسط سران و 

ھا در  مقامات دولتی و باندھای وابسته به آن
درون دستگاه بوروکراتيک، يک عامل ديگر 
تشديد فساد مالی در درون دستگاه دولتی 

سياست اقتصادی دولت که .  ست جمھوری اس�می
ھا  يکی از اجزای مھم آن به چنگ آوردن کارخانه

و موسسات دولتی توسط مقامات و باندھای 
درونی حکومت اس�می بوده است نيز، اين فساد 

بنابر اين .  درونی را باز ھم تشديد کرده است
ع�وه بر عامل سياسی، ديکتاتوری عريان، 
عوامل اقتصادی نيز نقش مھمی در توسعه فساد 
در دستگاه دولتی جمھوری اس�می داشته و 

 .دارد
اما در ايران فقط ديکتاتوری عريان طبقه حاکم، 
عامل تشديد کننده فساد درونی دستگاه دولتی 

در اينجا استبداد فردی و مذھبی نيز عمل .  نيست
فقيه در راس  شخصی به نام ولی.  کند می
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عنوان رئيس جمھور وقت، در راس آن قرار 
گرفت و با فرمان  خمينی و ھمت ديگر 

ھاشمی رفسنجانی اعضای آن از جمله 
، )رئيس وقت مجلس و نايب رئيس شورا(

)وزير وقت آموزش عالی(ھاشمی گلپايگانی 
، )نخست وزير وقت(، مير حسين موسوی 

، )رئيس وقت قوه قضائيه(موسوی اردبيلی 
وزير آموزش و پرورش (سيد کاظم اکرمی 

رئيس فعلی مجلس (، مھدوی کنی)وقت
، علی شريعتمداری، مصطفی معين )خبرگان

وعبدالکريم سروش که ھمگی جزو اعضای 
بودند، "  شورا"شاخص و شناخته شده اين 

ابتدا تعطيلی دوساله و تصفيه دانشگاه ھا را 
رقم زدند و پس از آن در سال ھای بعدتر 
آيين نامه طرح تفکيک جنسيتی و حفظ حدود 
و آداب اس�می در دانشگاه ھا و موسسات 

و بدين .  آموزش عالی را تصويب کردند
سان، طی بيش از سه دھه آنچه بر دانشگاه 
ھا و دانشجويان ايران رفته است، تماما دست 
پخت ھمين شورای عالی به اصط�ح انق�ب 
فرھنگی است که تاسيس آن از جمله اقدامات 

 . خمينی بوده است" با برکت"
که اين شورا در "  برکتی"لذا با توجه به 

تحميل ارتجاع دينی بر دانشگاه ھای کشور 
داشته است، خامنه ای با تاسی از اقدامات 
اوليه اين شورا در سرکوب خونين دانشگاه 
ھای کشور، بخش مھمی از موعظه خود را 
به مسئله دانشگاه و دانشجويان اختصاص 

جوان و به "خامنه ای با تاکيد بر اينکه .  داد
ويژه جوان دانشجو موتور تحرک تحو�ت 

شديدا به اعضای "  سياسی و اجتماعی است
ياد آور شد که نبايد گذاشت "  شورا"  اين

" جو�نگاه جريانات سياسی"دانشگاه ھا محل
پس، در ھمين آغاز معلوم شد که چرا .  شود

خامنه ای و کل ھيئت حاکمه اينھمه بر 
سرکوب دانشگاه و دانشجويان ايران سرمايه 

مشکل خامنه . گذاری کرده و نيرو گذاشته اند
ای و شورای عالی انق�ب فرھنگی رژيم در 
ھمين است که با اينھمه سرکوب و سرمايه 
گذاری جھت تحميل ارتجاع فرھنگی بر 
دانشگاه ھای کشور ھنوز نتوانسته اند به 

نه تنھا به .  اھداف قرون وسطايی خود برسند
اھداف خود نرسيده اند، بلکه فضای فرھنگی 
و سياسی دانشگاه ھای کشور را در خ�ف 
مصالح ارتجاعی خود و نظام جمھوری 

اينکه جمھوری اس�می از .  اس�می می بينند
جوان و به ويژه جوان دانشجو "يک طرف 

" اجتماعی-را موتور حرکت تحو�ت سياسی

می داند و در ھمان حال می خواھد با زور 
سرنيزه و تغذيه ارتجاع دينی و تحميل يک 
مشت باورھای خرافاتی و غير علمی به 

 –دانشگاه ھا، اين موتور تحرکات سياسی 
اجتماعی جامعه را از سير حرکت منطقی آن 
باز دارد، از جمله تناقضات درونی خامنه 

تناقضی که برای برون .  ای و اين نظام است
 سال ھمچنان بيھوده ٣۵رفت از آن پس از 

. بر طبل ارتجاع فرھنگی خود می کوبد
خامنه ای برای برون رفت از اين معضل و 
تناقض درونی خود و نظام جمھوری اس�می 
تا آنجا پيش می رود که عم� به ھذيان گويی 

او که از ناتوانی نظام و .  دچار می شود
شورای عالی انق�ب فرھنگی در تحميل 
ارتجاع دينی به دانشگاه ھای کشور عاجز 
شده است، به جای اينکه د�يل اين ناتوانی و 
بی حاصلی کار نظام را در تحجر وعقب 
ماندگی فرھنگ خرافاتی جمھوری اس�می 

عليه جمھوری "  تھاجم فرھنگی"ببيند، به 
اس�می متوسل می شود و در اين رابطه 
ع�وه بر اعضای شورای عالی انق�ب 
فرھنگی، به مسئو�ن صدا و سيما و وزارت 
فرھنگ و ارشاد اس�می ھم توصيه می کند، 

ای مفيد، ترويج  ھای رايانه با توليد بازی
ھای  ھای پرتحرک و توليد اسباب بازی بازی

معنا دار و جذاب ذھن کودکان، نوجوانان و 
جوانان ايرانی را در تاثير پذيری از فرھنگ 

ھمان کودکان و ".  غربی باز دارند
نوجوانانی که از زمان ورود به مھد کودک، 
يک مشت خرافات اس�می را در جسم و 
جان شان می ريزند، متون و تصاوير کتاب 
ھا را با فرھنگ اس�می به خوردشان می 

جشن " ساله ٩دھند، برای دختر بچه ای
در مدارس بر پا می کنند، از صدا و "  تکليف

سيما، شبانه روز ارتجاع فرھنگی و خرافات 
مذھبی را به خوردشان می دھند، اما به رغم 
اين ھمه تبليغات شبانه روزی و کار روی 
فکر و مغز کودکان و نوجوانان، در نھايت 
ھمين کودکان و نوجوانانی که زير تبليغات 
شبانه روزی ارتجاع فرھنگی قرار دارند، نه 

بلکه "  فرھنگ غربی"از  قِبَل تاثير پذيری 
در روبرو شدن با واقعيت ھای عينی درون 
جامعه با دروغ ھا و فريبکاری ھای 
رنگارنگ تان آشنا می شوند و به يک باره 
دل از شما و فرھنگ خرافاتی تان بر می 

و طبيعتا توصيه ھای اين چنينی خامنه . دارند
ای که در سال ھای گذشته به جای عروسک 
باربی، عروسک ھايی با پوشش اس�می 
برای کودکان توليد کرديد، کاری ازپيش 

به رغم اينکه خامنه ای نيز در .  نخواھدبرد
سخنرانی خود درموردکارائی اين گونه 
سياست ھا ابرازترديد نمود، اما از روی 

رژيم با برکت بوده، چه فجايع و بدبختی 
ھايی بر سر دانشگاه و دانشجويان کشور 

 . آورده است
نطفه ھای اوليه تشکيل اين شورای به 
اصط�ح انق�ب فرھنگی جمھوری اس�می 
ھمزمان با فرمان خمينی مبنی بر يورش 
سراسری به دانشگاه ھای کشور شکل 

يورشی که ع�وه بر به خاک و خون .  گرفت
کشيدن دانشگاه ھا و کشتار ده ھا دانشجو به 
دست نيروھای سپاه پاسداران و گله ھای 
حزب هللا در روزھای ھفته اول ارديبھشت 

، به تعطيلی دو ساله دانشگاه ھای ١٣۵٩
پس از اين حمله .  کشور نيز منتھی شد

سراسری و به خاک و خون کشيدن دانشگاه 
ھای کشور بود که خمينی فرمان تشکيل 
شورای عالی به اصط�ح انق�ب فرھنگی را 

از جمله دست آوردھای .  نيز صادر کرد
جدای از قلع و قمع کردن "  شورا"اوليه اين 

جنبش دانشجويی، تعطيلی دو ساله دانشگاه 
ھای ايران ھمراه با اخراج و تصفيه عمومی 
دانشجويان و استادان مترقی از کليه دانشگاه 

اگر حتی از کشتار ده ھا .  ھای کشور بود
دانشجويی که در اين يورش سراسری رژيم 
به دانشگاه ھا جان باختند، بتوانيم بگذريم و 
تنھا به ھمين اقدام تعطيلی دو ساله دانشگاه 
ھای کشور بسنده کنيم، به خوبی می توان 
دريافت که اين شورای عالی به اصط�ح 
انق�ب فرھنگی از ھمان بدو تاسيس از چه 
ماھيت ارتجاعی و ضد فرھنگی برخوردار 
بوده است و لذا، چنانچه از ھمين منظر به 

و وظايف آن نگاه کنيم، طبيعتا "  شورا"  اين
در جمله خامنه ای که می گويد تاسيس اين 

بود، "  ابتکارات با برکت خمينی"شورا از 
می توان به منظور واقعی خامنه ای از 

برکتی .  مورد ادعايش پی برد"  برکت"
ھمانند ويرانگری حاصل از جنگ ارتجاعی 
ھشت ساله ميان جمھوری اس�می و رژيم 
صدام حسين که خمينی با چشم پوشی از 
آنھمه کشتار، خرابی و ويرانی به جا مانده 
از آن جنگ ھشت ساله، با وقاحت تمام از آن 

وقتی .  نام برد"  نعمت"جنگ به عنوان 
خمينی اين چنين باشد، طبيعی است که خامنه 
ای نيز به تبعيت از ھمان امام راحل اش، 

را که در عمل ارتجاع "  شورا"تاسيس اين 
دينی، ويرانگری و فرھنگ قرون وسطايی 
را بر جای جای دانشگاه ھای کشور تحميل 

برای جمھوری "  با برکت"کرد، اقدامی 
شورايی که خامنه ای به .  اس�می ايران بداند

  ٨درصفحه 

 زنده باد سوسياليسم 
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خامنه ای بيھوده بر طبل ارتجاع 
 فرھنگی می کوبد

سنگر گرفته و خطاب به اعضای شورای 
فرھنگ، :  عالی انق�ب فرھنگی می گويد

حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست، بلکه 
اقتصاد و سياست حاشيه و ذيل فرھنگ 

 .ھستند
  سال پيش خمينی گفت که ما برای ٣۵اگر 

شکم انق�ب نکرديم، اوھنوز در آغاز راه 
حکومت کردن بود و با ناھنجاری ھای 
متعدد اجتماعی جمھوری اس�می روبرو 
نشده بود تا بداند، وقتی اقتصاد يک جامعه 
فرو ريخت، فرھنگ آن جامعه نيز بر باد 

وقتی بيکاری در جامعه ريشه .  خواھد رفت
گسترانيد، وقتی سفره مردم تھی و فقر و 
ف�کت برزندگی آن ھا مستولی شد، در آن 
صورت، فحشاء، اعتياد، دزدی و ده ھا 
معضل اجتماعی ديگر نيز دامنگير آن جامعه 
خواھد شد و با ھيچگونه توصيه ی فرھنگی 
نمی توان جامعه را از ف�کت و معض�ت 

اما خامنه ای نه تنھا .  اجتماعی اش نجات داد
ھمه اين ھارا می داند، بلکه از آنجاييکه ھمه 
اين ناھنجاری ھا ريشه در نظام سرمايه 
داری حاکم و ماندگاری رژيم ارتجاعی 
جمھوری اس�می دارد، و خود نيز از جمله 
مسببين اصلی وضعيت موجود است، چاره 
کار را در زدن نعل وارونه می بيند و از 
روی استيصال در پناه ياوه گويی ھای 

اما، .  ارتجاع فرھنگی خود سنگر می گيرد
واقعيت ھای اقتصادی، فقر و ف�کت حاکم 
بر توده ھا،وضعيت معيشتی مردم و مھمتر 
از ھمه شکست سياست ھای جمھوری 
اس�می در تمام عرصه ھا، حتا در عرصه 
فرھنگی، ھم اکنون ھمانند پتکی بر سر اين 
نظام فرود آمده است و در چنين وضعيتی 
کوبيدن خامنه ای بر طبل ارتجاع فرھنگی 
کمترين ثمری برای او و نظام جمھوری 

اين نظام را با ھمه .  اس�می نخواھد داشت
فرھنگ ارتجاعی و پس مانده ھای ذھنی 

اش بايد به گورستان تاريخ   قرون وسطايی
 .   سپرد 

 

تشديد سرکوب و پيشروی 
روند خ?ف وعده ھای 

 روحانی در جامعه
 

آنچه طی روزھا و ھفته ھای گذشته بر 
اوضاع سياسی کشور حاکم بوده است، تماما 

 در مسير خ�ف وعده ھای حسن   اقداماتی
روحانی در عرصه ھای مختلف جامعه 

افزايش چشم گير اجرای احکام اعدام .  است
در شھرھای مختلف کشور، ھجوم به شبکه 
ھای سايبری و دستگيری تعداد زيادی از 
وب�گ نويسان فعال، تھديد مجدد روزنامه 
نگاران و نويسندگان منتقد نظام، تصوير 
روشنی از تشديد روند سرکوب در حاکميت 

استيصال باز ھم روی شيوه ھای ديگری از 
 .ھمين قبيل اقدامات تاکيد کرد

اما مھمترين فراز سخنرانی خامنه ای که به 
معنای دقيق کلمه يک بار ديگر فرھنگ 
ارتجاعی جمھوری اس�می را به نمايش 
گذاشت، تھاجم خامنه ای به حقوق برابری 

خامنه ای در مخالفت با .  زنان با مردان بود
آزادی ھای فردی و دمکراتيک جامعه و نيز 
در مخالفت با مبارزات برابری طلبانه زنان 
جھت رھايی از يوغ فرھنگ ارتجاعی 
جمھوری اس�می، خطاب به مرتجعين 

"زيردست خود گفت چرا ھنگامی که : 
ھا بر مسائل غير معقول و انحرافی   غربی

ھمچون اخت�ط زن و مرد با عنوان تساوی 
زن و مرد، يا سبک زندگی خود با عنوان 
پيشرفت و تجدد لجاجت دارند، ما بر 

ھای وا�ی فرھنگ خود اصرار  ارزش
 ".نداشته باشيم؟

در واقع اوج ارتجاع فرھنگی جمھوری 
اس�می را بايد در ھمين جم�ت خامنه ای 

ارزش ھای وا�ی "او در شرايطی از .  ديد
نظام جمھوری اس�می  "  فرھنگ اس�می

فرھنگ "حرف می زند که عم� حاصل اين 
برای زنان و ديگر اقشار جامعه تا "  وا�

کنون چيزی جز سرکوب و تحميل بی 
از آنجا که خوِد .  حقوقی محض نبوده است

فرھنگ "وی نيز بر ويرانی حاصل از اين 
در جامعه باخبر است ، قادر نشد حتا "  وا�

يک نمونه از وا�يی و برتری فرھنگ 
ارتجاعی خود را �اقل برای پامنبری ھای 

سعی "  لجاجت"خودش بازگو کند و صرفا با 
کرده است ارتجاع فرھنگی خود را تحت 

 .به خورد جامعه بدھد" فرھنگ وا�"عنوان 
خامنه ای در پايان موعظه ھايش ناگھان به 
ياد معض�ت اجتماعی از قبيل ط�ق، بزه 
کاری و فسادھای مالی در جامعه می افتد و 
در اين رابطه ھم سعی می کند پامنبری ھای 
خود را در مسير حل مسائل اجتماعی 

اما از آنجا که در ذھن او ھمه .  راھنمايی کند
چيز وارونه نقش بسته است، در حل 
معض�ت اجتماعی نيز به جای اينکه زمينه 
ھای مادی ناھنجاری ھای اجتماعی از قبيل 
دزدی، اعتياد، فساد و فحشاء را نتيجه 
مستقيم بی کاری و فقر روزافزون در جامعه 
بداند، که ريشه در مسائل مادی و معيشتی 
مردم دارد، برای فرار از مسئوليت خود و 
رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می که 
بانی ھمه فجايع و نابسامانی ھای موجود در 
جامعه است، در پشت راه کارھای فرھنگی 

٧از صفحه   

٩درصفحه   

را به نمايش گذاشته "  اعتدال و اميد"دولت 
اگر بخواھيم بر اين مجموعه اوضاع .  است

جاری کشور، افزايش سرکوب زنان را نيز 
اضافه کنيم، آنوقت تصوير روشنتری از آن 

اعتدال و "ھمه وعده ھای پوشالی دولت 
. بر صفحه جامعه نقش خواھد بست"  اميد

آنھايی که با توھم اميد به وعده ھای حسن 
روحانی جھت اص�ح و برون رفت از 
وضعيت ف�کت بار جامعه به پای صندوق 
ھای رای رفتند، شايد ھرگز فکر نمی کردند 
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی با 
چنين ابعادی از گسترش اعدام و سرکوب در 

دولتی که درجريان .  جامعه مواجه شوند
تبليغات انتخاباتی خود ، بھبود شرايط سياسی 
و اجتماعی کشوررا به توده ھای مردم ايران 
و علی الخصوص به حاميان و رای دھندگان 

اما به رغم تمام اين .  خود وعده داده بود
وعده ھا و شعارھا نه فقط بھبودی درشرايط 
سياسی و اجتماعی حاصل نشد، بلکه اوضاع 

 .گرانه تشديد گرديد ب بد تر واقدامات سرکو
سرکوب علنی زنان و اجرايی شدن عمومی 

در ماه ھای مرداد و " عفاف و حجاب"طرح 
از جمله نخستين گام ھای تشديد ٩٢شھريور 

و تداوم سرکوب در حاکميت دولت روحانی 
چگونگی برخورد به زنان جامعه و .  بود

ميزان رعايت حق و حقوق فردی و اجتماعی 
آنان، از جمله نخستين شاخص ھا و م�ک 
اوليه قضاوت در مورد انبوه ادعاھا و وعده 

در .  ھای ھر دولت جمھوری اس�می است
حاکميت جمھوری اس�می که در آن دين و 
دولت به شکل کام� عريان در ھم تنيده شده 

در "دادن وعده ھايی از قبيل اينکه اند، 
دولت آينده ميان زنان و مردان در کسب 
موقعيت شغلی تبعيضی وجود نخواھد داشت 
و يا امنيت اخ�قی و اجتماعی زنان مورد 
توجه قرار گرفته و به زن ايرانی نگاه 

سخنرانی روحانی (جنسيتی نخواھد شد، 
عم� يک شعار )  ٩٢ ارديبھشت ١١ايسنا 

 . توخالی و انتخاباتی بيش نيست
در "  عفاف و حجاب"به دنبال اجرای طرح 

جامعه، ماشين س�خی و آدم کشی جمھوری 
طی يک ماه .  اس�می نيز به شدت فعال شد

گذشته موجی از اجرای احکام اعدام در 
زندان ھای مختلف جمھوری اس�می به راه 

 ٢ زندانی در زاھدان، ١۶اعدام .  افتاده است
زندانی کرد در شھرھای اروميه و سلماس، 

 ١١ زندانی در اھواز، ۴اعدام مخفيانه 
 زندانی در ٧زندانی در قزل حصار و 

رجايی شھر کرج تنھا نمونه ھايی از اجرای 
احکام اعدام طی روزھا و ھفته ھای گذشته 

زندانيانی که در حاکميت دولت .  است
روحانی به جوخه ھای "  اعتدال و اميد"

ع�وه بر اينھا، ھم اکنون .  مرگ سپرده شدند
زندانيان بسياری نيز ھستند که جھت اجرای 
حکم اعدام در سلول ھای انفرادی به انتظار 

ھادی راشدی و ھاشم شعبانی .  نشسته اند



 ٩ ۶۵٩ شماره  ٩٢نيمه  دوم  آذر     ٩

تشديد سرکوب و پيشروی روند 
 خ?ف وعده ھای روحانی در جامعه

اجتماعی زنان جامعه را تکرار کند و يا 
مدعی شود که در دولت او به زن ايرانی 
نگاه جنسيتی نخواھد شد، شار�تانی بيش 

تشديد سرکوب، گسترش اعدام و موج .  نيست
جديد بگير و ببند شبکه ھای سايبری ، 
جملگی گواه بر شار�تانيزم روحانی و 

در گواھی بر پيشروی اوضاع سياسی جامعه 
" تدبير و اميد"روند خ�ف وعده ھای دولت 

 . است
 

جمھوری .ديکتاتورمطلق العنان قراردارد 
ست که    و نظامی  اس�می يک حکومت دينی

ھای سياسی و حقوق  از اساس با آزادی
دمکراتيک توده ھای مردم ايران در تضادی 

درچنين نظامی .  آشتی ناپذير قرار دارد 
وانگھی رئيس .  رئيس جمھور ھيچکاره است

با اعتقاد به اصل دولت دينی و جمھوری که 
 شعار آزادی، نظام مبتنی بر و�يت فقيه
امنيت اخ�قی و حقوق شھروندی و رعايت  نژاد دو معلم زندانی اھوازی و نيز برادران 

کردپور و حبيب هللا لطيفی دانشجوی دانشگاه 
اي�م و زندانی سياسی کرد از جمله 
زندانيانی ھستند که ھم اکنون با خطر اجرای 

 . حکم اعدام مواجه ھستند
ھمزمان با گسترش موج اعدام ھا، طی  

روزھا و ھفته ھای گذشته تھديد مجدد 
روزنامه نگاران، يورش به وب�گ نويسان و 
ھجوم به شبکه ھای سايبری نيز ابعاد 

دستگيری يک . وسيعتری به خود گرفته است
 فعال سايبری ١۶روزنامه نگار، بازداشت 

توسط اط�عات سپاه پاسداران و نيز 
 تن از فعا�ن و نويسندگان ٩دستگيری 

در کرمان از جمله اقدامات "  سايت نارنجی"
سرکوب گرانه و يورش به فعا�ن سايبری 

ع�وه بر تھاجم . طی دو ھفته اخير بوده است
ھمه جانبه به فعا�ن سايبری، دستگاه امنيتی 
جمھوری اس�می جھت ايجاد فضای رعب و 
وحشت در جامعه، پس از بازداشت، شکنجه 
و اعتراف گيری از دستگير شدگان، آنان را 
با وضعيتی رقت آور در حالی که دست 
ھايشان از پشت با دستبند بسته بود و رو به 
ديوار ايستاده بودند، در شبکه تلويزيونی 

 .  استانی کرمان نمايش دادند
وحشی گری ھا و اقدامات سرکوبگرانه ای 
که بدان اشاره شد فقط نمونه ھای علنی و 
انتشار يافته اقدامات سرکوبگرانه ھيئت 
حاکمه ايران است که طی ھمين دو ماه 
گذشته و در دوران  رياست جمھوری دولت 

در .  روحانی رخ داده است"  تدبير و اميد"
واقع برای اثبات پوشالی بودن وعده ھای 

 روز ١٠٠٠انتخاباتی روحانی، نيازی به 
برای توده ھای مردم ايران، ھمين .  نيست
 روز از اقتدار شيخ حسن روحانی ١٠٠

کافی است تا بی اعتباری و پوچی ھمه آن 
 .شعارھای بی مايه دولت روحانی ثابت شود

تشديد سرکوب و تداوم اوضاع  
بارسياسی و اقتصادی کشور طی   وخامت

ھمين چند ماه آغاز به کار دولت جديد، نه 
تنھا عم� خط بط�نی بر ھمه وعده ھای 

حسن روحانی کشيد، "  اعتدال و اميد"دولت 
بلکه يک بار ديگر به ھمه آنھايی که در 
حاکميت نظام مبتنی بر دين و و�يت مطلقه 
فقيه، ھمچنان به توھم اص�ح و بھبود 
وضعيت سياسی رژيم از درون دل بسته 
اند،برای چندمين بار ثابت نمود که اين رژيم 

جمھوری اس�می، .  اص�ح شدنی نيست
طور   ست که درآن دين و دولت به  نظامی

کامل درھم ادغام شده اند که در رأس آن يک 

٨از صفحه   

 جمھوری اس?می را بايد با يک 
   اعتصاب عمومی سياسی و

     قيام مسلحانه برانداخت
 

 
 !کارگران و زحمتکشان

 
تجربه مبارزات پيروزمند مردم ايران در جريان سرنگونی رژيم شاه و تجربه 

دھد که پيش شرط ھر گونه مبارزه پيروزمندانه   نشان می٨٨ناموفق تظاھرات سال 
برای سرنگونی رژيم جمھوری اس�می، برپائی اعتصاب عمومی و سراسری 

 .است
ھای زحمتکش، را به  ھا تن از توده اعتصاب عمومی سياسی قادر است ميليون

 .عرصه مبارزه سياسی فعال بکشاند
 

 .اعتصاب عمومی سياسی به مبارزه شکل سراسری و سازمان يافته خواھد داد
کننده به رژيم وارد  ای فلج اعتصاب عمومی سياسی از نظر اقتصادی و مالی ضربه

خواھد آورد و منابع تغذيه مالی آن را در کشوری که اتکاء طبقه حاکم و قدرت 
 .سياسی آن به درآمد نفت است، قطع خواھد کرد

تر ساخت و سردرگمی  اعتصاب عمومی سياسی شکاف درونی طبقه حاکم را عميق
 . و تزلزل را در صفوف طرفداران حکومت گسترش خواھد داد

 
ھای دستگاه دولتی را دچار از ھم  اعتصاب عمومی سياسی نھادھا و ارگان

 خواھد کرد، تزلزل و ترديد را در صفوف نيروھای مسلح آن افزايش  گسيختگی
 .خواھد داد و کارائی ابزارھای سرکوب نظامی رژيم را محدود خواھد ساخت

المللی رژيم را بيش از پيش منفرد و رسوا  اعتصاب عمومی سياسی از نظر بين
 . خواھد ساخت

 
ای  گيری تظاھرات توده تری را برای شکل اعتصاب عمومی سياسی، ميدان وسيع

 .فراھم آورد
 

تر  اعتصاب عمومی سياسی شرايط �زم را برای ارتقاء مبارزات به يک شکل عالی
 .مبارزه، قيام مسلحانه و سرنگونی فراھم خواھد ساخت
 .برای برپائی يک اعتصاب عمومی سياسی ت�ش کنيد

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس?می 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 I . S . F دانمارک
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 ھلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

ھای خود  نامه  )ا���(��ز	�ن ��ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زير ارسال نمائيد را به يکی از آدرس

ھای مالgی خgود را بgه شgمgاره حسgاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه کgد 

ھgای سgازمgان  مورد نظر بgه يgکgی از آدرس
 . ارسال کنيد

: شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب :  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 

 

 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 

http://76.163.28.199/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا���(��ز	�ن ��ا���ن گير  شماره پيام

 در اروپا                
0031(0)618622401 

 
 :ای ميل تماس با نشريه کار

kar@fadaian-minority.org 
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٧درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعgت در ھgفgتgه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وقgت ايgران، سgاعgت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
طgور  توانيد از طريق آدرس اينترنتgی سgايgت انgديشgه بgه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 خامنه ای بيھوده بر طبل ارتجاع فرھنگی می کوبد

 آذر ماه، اعضای شورای ١٩روز سه شنبه 
عالی به اصط�ح انق�ب فرھنگی جمھوری 
اس�می به رياست حسن روحانی، به ديدار 

خامنه ای نيز که از حضور .  خامنه ای رفتند
شخصيت "و "  دردمندان عرصه فرھنگ"

جمھوری اس�می از جمله "  ھای فرھنگی
سران قوای قانونگذاری، قضايی و اجرايی 
در بارگاه خود به وجد آمده بود، فرصت را 
غنيمت شمرده و ھر آنچه را که از ارتجاع 
فرھنگی در چنته داشت، برای پامنبری ھای 

طبيعتا، ورود به ھمه .  خود موعظه کرد
موضوعاتی که خامنه ای در اين ديدار به 
آنھا پرداخته است، نه موضوعيت دارد و نه 

با .  در حجم يک يادداشت سياسی می گنجد
اين ھمه، ت�ش ما اين است تا روی آن دسته 
از موضوعاتی که خامنه ای به منظور 
تحميل ھرچه بيشتر ارتجاع فرھنگی در 
جامعه برآن ھا تاکيد داشته است، مکث کرده 

و نشان دھيم که دوران کوبيدن برطبل 
ارتجاع فرھنگی برای خامنه ای و نوکرانش 
در به اصط�ح شورای عالی انق�ب 
فرھنگی جمھوری اس�می ديگر به سر آمده 

 .  است
با ھمين مقدمه کوتاه بھتر است به 

. موضوعات سخنرانی خامنه ای باز گرديم
خامنه ای در شروع صحبت ھايش ضمن 

: گفت"  شورا"قدردانی از اقدامات اين 
شورای انق�ب فرھنگی يکی از ابتکارات "

با برکت امام خمينی بود که عالی ترين و 
در اين ".  بھترين مرکز فرھنگی کشور است

جا �زم است روی ھمين جمله خامنه ای 
کمی مکث کنيم و ببينيم اين شورايی که او از 

خمينی نام "  ابتکارات با برکت"آن با عنوان 
برده است، با چه اھدافی تشکيل شد، از چه 
ماھيتی برخوردار است و اساسا اگر برای 


