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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ اگست ١٠

  

 !شيخ حسن روحانی» امنيتی «ۀدومين کابين
 مقدمه

 مرداد ١٧شنبه  وم روز سهفھرست وزيران پيشنھادی دولت دوازدھم به رياست شيخ حسن روحانی، به جز وزير عل

ھمه اين . سه مجلس تحويل داده شدئي، از سوی حسينعلی اميری، معاون پارلمانی حسن روحانی، به ھيئت ر١٣٩٦

  !وزرا، ھمانند کابينه نخست روحانی، دارای سوابق امنيتی و سرکوبگری ھستند

 را فارغ و جدای از  سی و انتخاباتی خودھا و فضای سيا ، حسن روحانی در حالی در دانشگاه»مشرق نيوز«گزارش  به

کند و سعی دارد با اين شيوه يک چھره روشنفکر از خود بسازد و در ھمين راستا دوقطبی  فضای امنيتی تعريف می

اش چندين نفر ھستند که سابقه امنيتی   آزاد در ذھن جامعه ترسيم کند که در ميان اطرافيان و کابينه-کاذب فضای امنيتی 

حتی برخی مشاورانش نيز . ھای امنيتی بوده است  او با اين افراد نيز حضور روحانی در پستئیند و سبب آشناا داشته

  .دارای سوابق امنيتی ھستند

 :گويد  می٩٣در ھمين باب روحانی در دانشگاه تھران در مھرماه سال 

ما بايد احتياط و . اشته باشدالاقل اين رئيس جمھور در امنيت ملی متخصص است، اگر در چيز ديگری تخصص ند«

ای  ايرانيان بسيار فرھيخته. مراقبت کنيم ولی بگذاريم اساتيد خارجی بيايند و اساتيد ما بروند خارج و ارتباط داشته باشيم

الاقل يک دانشگاه درست کنيم که زبانش در کالس انگليسی . يک ترم دانشجو را بفرستيم کشور خارج. در خارج داريم

  ».وانيم دانشجوی خارجی جذب کنيمباشد تا بت

چيان   از جمله به سوابق امنيتی حميد چيت،١٣٩٢چنين روحانی در معرفی وزراء اولين کابينه خود به مجلس در سال  ھم

گويند کابينه امنيتی  که کسانی می البته اين« : گويد کند و می و صالحی اميری وزير پيشنھادی نيرو و ورزش اشاره می

 ».کنيم گويم اگر کسی فھم امنيتی داشته باشد، حسن است و ھمه ما به آن افتخار می ھا می آناست، من به 

اند بعد از  ھای امنيتی فعاليت داشته با اين حال، در حالی که حسن روحانی و برخی از وزراء او پيش از اين در حوزه

است نشان دھند » آزادی« را فردی که طرفدار که در دولت يازدھم قرار گرفتند، با ژست ضدامنيتی سعی کردند خود اين

 .که ويژگی بارزش مقابله با فضای امنيتی است
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عنوان وزير  بار رای نياورد و در نوبت دوم به در ھمين باب، صالحی اميری دو بار به مجلس معرفی شد و اولين

وزراء است که برای اين منظور يه گرفت يکی از اين تأئيدفرھنگ و ارشاد اسالمی به جای علی جنتی از مجلس دھم 

 ».نگاه امنيتی به فرھنگ نتيجه ضد امنيتی دارد«: گويد می

طلب حامی صالحی اميری درباره سابقه امنيتی او و نتيجه حضور او در پست  جاست که تابش نماينده اصالح جالب اين

 ».شود  فرھنگی میوجود آمدن امنيت اميری سبب به سابقه امنيتی صالحی « :وزارت فرھنگ گفته است

 

  فھرست وزيران پيشنھادی روحانی به مجلس

س مجلس، اعالم کرد که محمدجواد آذری جھرمی برای وزارت ئيگزارش خبرگزاری ايسنا، مسعود پزشکيان، نايب ر به

 محمود علوی برای وزارت اطالعات، مسعود کرباسيان برای وزارت امور اقتصاد و  ارتباطات و فناوری اطالعات،

 حسن   برای وزارت آموزش و پرورش وئی، محمد جواد ظريف برای وزارت امور خارجه، محمد بطحائیرادا

 .اند  ھاشمی برای وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده زاده قاضی

ا چنين علی ربيعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای وزارت جھاد کشاورزی، عليرض ھم

 برای وزارت دادگستری، امير حاتمی برای وزارت دفاع، پشتيبانی و نيروھای مسلح، عباس آخوندی برای ئیآوا

وزارت راه و شھرسازی، محمد شريعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس صالحی برای وزارت 

مدار زنگنه برای وزارت نفت، فرھنگ و ارشاد اسالمی، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، بيژن نا

  .اند فر برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده هللا بيطرف برای وزارت نيرو و مسعود سلطانی حبيب

ھفته : گفت شنبه بر عھده داشت،  گزارش خبرگزاری مھر، مسعود پزشکيان که رياست جلسه مجلس را در روز سه به

  .حن علنی مجلس قرار خواھد گرفتآينده، رای اعتماد به وزرا در دستور کار ص

ھای وزيران پيشنھادی را  براساس آئين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، نمايندگان يک ھفته فرصت بررسی برنامه

ھای تخصصی دارند و بعد از آن مجلس بايد در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صالحيت  در کميسيون

  .وزرا شود

اسامی اين . اند  ھشت تن از آنان جايگزين وزيران دولت يازدھم شده  پيشنھادی حسن روحانی،بر اساس فھرست وزيران

  محمد شريعتمداری،  امير حاتمی،  ،ئی، عليرضا آوائی مسعود کرباسيان، محمد بطحا  محمدجواد آذری جھرمی،  وزيران،

  .هللا بيطرف است عباس صالحی و حبيب

س دانشگاه خواجه نصير ئيھا از خاکی صديق، ر دولتی ايرنا، برخی از رسانهدر اين ميان، به گزارش خبرگزاری 

  .برند عنوان گزينه مدنظر حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری نام می طوسی به

تر،  در شرايطی که پيش. در اين حال، روحانی ھيچ وزير زنی را برای دولت دوازدھم در نظر نگرفته است

ستيز اسالمی و يا عناصر بازارگرم کن حکومتی،   زيادی از سوی متوھمين به بنيادھای حکومت زنھای درخواست

کارگيری   تن از نمايندگان مجلس خواستار به١٧۵از جمله .  وزير زن در دولت دوازدھم مطرح شده بودتعيينبرای 

ھا  آن» قوم و قبيله«اين که وزيری از يا برخی نمايندگان شورای اسالمی، برای . وزير زن در دولت جديد شده بودند

  .ريزند انتخاب نشده، اشک تمساح می

انه از قوم ترک ھيچ وزيری تأسفم«: شنبه در تذکر شفاھی گفت محمدحسن نژاد، نماينده مرند و جلفا در مجلس، روز سه

  ».در دولت انتخاب نشده است که اين جای سئوال دارد
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آيا يک فرد از اين قوم اليق حضور در کابينه را «که   وی با بيان اين به مجلس،گزارش خبرگزاری خانه ملت، متعلق  به

باشد که  مند ھستيم حاال که وزيری از اين قوم اعالم نشده است بھتر می س جمھور واقعا گلهئياز ر«: ، افزود»نداشت

ھای آينده چندين وزير ترک را  لسی در يک سازمان از اين قوم پرورش پيدا کند تا بتوان در سائيحداقل معاون و يا ر

  ».در کابينه قرار داد

:  تير ھشدار داده بود٢٨ روز  پور، نماينده اروميه از مجلس، پيش از اين، به گزارش خبرگزاری ايسنا، نادر قاضی

چه که از وزيران ترک زبان، کاردان، متخصص و متعھد معرفی نشوند، دولت اصال از فراکسيون مناطق  چنان«

  ». عضو دارد انتظار رای دادن به وزرای معرفی شده را نداشته باشد١١٠ين که نش ترک

گفت که اين فراکسيون از » ئینمايندگان وال«گوی فراکسيون  نوشته ايسنا، حسين نقوی حسينی، سخن در اين ميان، به

  .کند گزينه پيشنھادی دولت دوازدھم در وزارت دفاع استقبال می

ھای  قرار است کميته«: بررسی صالحيت وزيران پيشنھادی دولت در اين فراکسيون گفتچنين درباره نحوه  او ھم

ھا، صالحيت  ھای انتخاب وزرا را در ھر حوزه تعريف کنند تا براساس آن شاخصه  شاخصهئیفراکسيون نمايندگان وال

  ».وزرا مورد بررسی قرار گيرد

پس از معرفی اعضای دولت، روند رأی اعتماد برای ھيئت ن نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، يک ھفته ئيبر اساس آ

  .شود وزيران آغاز می

در . ای برای تشکيل کابينه جديد منتشر شده است در روزھای اخير اخبار غيررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه

ھا،  در ھمه دولترويه ثابت «واکنش به اين اخبار، سايت دفتر رھبر جمھوری اسالمی با انتشار مطلبی نوشت که 

 ».ھماھنگی با رھبری در انتخاب وزيران دفاع، امور خارجه و اطالعات بوده است

وپرورش و  ھا مثل علوم، آموزش ای اضافه کرد که رھبر جمھوری اسالمی درباره برخی وزارتخانه هللا خامنه دفتر آيت

 ايجاد انحراف در حرکت کالن کشور به ھا، موجب چرا که انحراف در آن«دارد، » ئیھا حساسيت«ارشاد اسالمی، 

  ».شود ھا می سمت آرمان

  
 

  !ھای اتحاديه اروپا جانشين مصطفی پورمحمدی، در ليست تحريم

ھای او وقتی بود که  ھای زيادی زده بود، از جمله يکی حرف خود، حرف ٩۶حسن روحانی، در تبليغات انتخابات سال 

رانی،   سخندر آن. ھا فقط اعدام و زندان بلدند  ارديبھشت در ھمدان به رقبای انتخاباتی خود حمله کرد و گفت آن٨روز 

بار ديگر مردم   ھم يک،٩۶ارديبھشت «: و افزوده بود» مسيرش مسير آزادی است«: حسن روحانی ادعا کرده بود

 ». سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند٣٨ که در طول ئیھا کنند، آن ايران اعالم می
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  سيد عليرضا آوائی 

! ، کسب و کارش اعدام و زندان بود و بس٣٨ری، کسی است که در طول اما در فھرست پيشنھادی او وزير دادگست

 است که فقط عدام و زندان بلد بودند و حاال قرار است وزير حسن روحانی ئیھا ، البته تنھا يکی از آنئیعليرضا آوا

 که مصطفی پورمحمدی، از نفرات اصلی بوده است. ، جانشين مصطفی پورمحمدی شده استئیعليرضا آوا. باشد

ترين  حضور او در کابينه اول روحانی، با کم.  را اعدام کردند۶٧دستور اعدام ھزاران زندانی سياسی در سال 

  .رو نشد دھندگان به روحانی روبه طلبان و نيز رای اعتراضی از سوی اصالح

ی حکومت  تاکنون در دادگستر١٣۵٧عليرضا آوائی وزير دادگستری پيشنھادی حسن روحانی به محلس، از سال 

 دادستان ١٣۵٧ دادستان عمومی و انقالب دزفول بوده و در سال ،١٣۵٨او در سال . اسالمی مشغول به کار بوده است

ھای   ھمان سالی است که حکومت اسالمی ھزاران زندانی سياسی را در زندان،١٣۶٧سال . عمومی و انقالب اھواز

، عضو ھيات ئیشود سيدعليرضا آوا گفته می. در اھواز اتفاق افتادھا،  تعدادی از اين اعدام. عام کرد سراسر کشور قتل

  .مرگ در شھر اھواز بوده است

چنين وزير دادگستری پيشنھادی روحانی، از جمله افرادی است که به علت نقض حقوق بشر در ايران توسط اتحاديه  ھم

 مقام حکومت اسالمی ٣٢، ٢٠١١اکتبر  ١٠  -  ١٣٩٠ مھر ١٨اتحاديه اروپا، طی تصميم مورخ . اروپا تحريم شده است

بر اساس اين تصميم کليه .  را از ورود به کشورھای اين اتحاديه ممنوع کردئیايرانی از جمله سيدعليرضا آوا

يت در مسؤول، به دليل ئیدر بيانيه اتحاديه اروپا آمده بود عليرضا آوا. ھای اين مقامات نيز در اروپا توقيف شد ئیدارا

  . نقض حقوق بشر شناخته شده استمسؤولتان تھران دادگستری اس

ھای امنيتی، اطالعاتی  ھا نيز چھره بسياری ديگر از آن. ، تنھا يکی از ھفده تن وزرای پيشنھادی استئیسيد عليرضا آوا

  .گر ھستند و سرکوب

 

  »دغدغه اصلی رھبر«ترکيب کابينه دوم حسن روحانی و 

عنوان يادداشتی است که به اين مناسبت روز جمعه ششم » صوص کابينهدغدغه اصلی رھبر انقالب اسالمی در خ«

 .رسانی دفتر رھبر جمھوری اسالمی منتشر شد مرداد ماه در پايگاه اطالع

ھای خارج  از حدود دو ھفته قبل، يک جريان خبری که از پشتيبانی پر حجم رسانه«: در ابتدای اين يادداشت آمده است

تک اعضای کابينه با نظر رھبر معظم انقالب اسالمی  ، درصدد القای اين ادعاست که تکاز کشور نيز برخوردار است

 ».شوند انتخاب می

، وابسته به سازمان صدا و سيما است که چندی پيش گزارش داد حسن »باشگاه خبرنگاران جوان» «جريان خبری

 .ای به مشھد سفر کرده است لی خامنه تير ماه برای ارائه فھرست کابينه به رھبر جمھوری اسالمی، ع٢٢روحانی 
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س ئيگويند ر اند می شماری از اعضای فراکسيون اميد مجلس دھم که تازگی در دو ديدار با حسن روحانی حضور داشته

 ھم روبرو شده ئی با انتقادھامسألهاين . ای درباره کل کابينه خبر داده است جمھور در ھر دو ديدار از رايزنی با خامنه

  .است

وگو با روزنامه اعتماد سخنان روحانی در مورد اين موضوع را چنين  د صادقی، عضو فراکسيون اميد در گفتمحمو

ام و االن ھم در حال رايزنی   من ھم در كابينه اول و ھم دوم كل ليست وزرا را خدمت رھبری برده«: نقل کرده است

 ».ھستيم

ھای مختلفی داريم كه اگر مثال در مورد اولی توافق نشد به  گويد برای ھر سمتی گزينه به روايت صادقی، روحانی می

 .ھای بعدی برسيم ترتيب به گزينه

ھای ديگر  کند، رسانه ای منصوب می اش را خامنه سئيھای سازمانی که ر پس از انتشار اين خبر در يکی از زيرمجموعه

» ادعا«اند بر درستی اين  با روحانی ديدار کرده منتشر کردند و شماری از نمايندگانی که ئیھا باره گزارش نيز در اين

 .صحه گذاشتند

رويکرد کلی رھبر انقالب در قبال «افزايد  ھا را شايعه خوانده و می ای اين گزارش رسانی دفتر خامنه اما پايگاه اطالع

 .بوده است» حمايتی«شود ھميشه  که شامل دولت حسن روحانی نيز می» ھا دولت

دار کار سنگين  غرض آن است که دولتی که عھده«: ره منظور از رويکرد حمايتی نوشته شدهدر اين يادداشت دربا

يک الزمه اساسی در .  کندئیگشا  است، بتواند به وظايف خود عمل، و از مشکالت کشور و مردم گرهئیمديريت اجرا

د معتقد باشند و شأن خود را ُنی است که از بن دندان به اصول انقالب و وظايف خومسؤوالتحقق اين ھدف، انتخاب 

 ».گزاری به مردم بدانند نوکری و خدمت

فلسفه وجودی «کند که  ن را متاثر از اين رويکرد عنوان میمسؤوالاو در انتخاب » حساسيت اصلی«ای  دفتر خامنه

عنوان فرصتی  يت بهمسؤولنی انتخاب شوند که به مسؤوالگزاری به مردم است و بايد  ن در نظام اسالمی، خدمتمسؤوال

 ».برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند

س جمھور را متھم ئيطور تلويحی ر کند که به ن را تکذيب نمیمسؤوالای نه تنھا دخالت در انتخاب  عبارت ديگر خامنه به

» ر چنگ زدن به دنيات  برای بيش وسيله«کند ممکن است بدون دخالت او وزيرانی را انتخاب کند که موقعيت خود را  می

  .کنند

ھا،  رويه ثابت در ھمه دولت«: تر است  يادشده اعتراف به دخالت در انتخاب وزيران صريح در سطرھای بعدی نوشته

ھماھنگی با رھبری در انتخاب وزيران دفاع، امور خارجه و اطالعات بوده است، و اين ھم، حسب تکاليفی است که در 

 ». شده استتعيين امنيتی - امور سياست خارجی و دفاعیقانون اساسی برای رھبری در 

ای به اين امور  پردازد ھيچ اشاره می» وظايف و اختيارات رھبر« قانون اساسی که به ١١٠برخالف اين ادعا، در اصل 

ھای كلی نظام جمھوری اسالمی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص   سياستتعيين«مطابق اين اصل . نشده است

  .بر عھده رھبر است» نظاممصلحت 

ھم در مشورت با مجمع تشخيص از اختيارات رھبر ذکر شده و  آن» ھا کلی  سياستتعيين«بيان ديگر در قانون اساسی  به

  .ھا در ميان نيست  وزيران و مجريان اين سياستتعيينصحبتی از 

رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی  و برای گتعيينس جمھور ئيوزرا توسط ر«کند   قانون اساسی تصريح می١٣٣اصل 

 ».شوند می
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اند و دولت تا  شود سخنان صريحی است که برخی از نمايندگان مجلس از قول روحانی نقل کرده چه شايعه خوانده می آن

س جمھور در ئي کرده بود که رتأئيد تيرماه ٢٨اسحاق جھانگيری معاون اول روحانی . کنون آن را تکذيب نکرده است

  .برای انتخاب وزيران دولت دوازدھم است» ت با ارکان نظاممشور«حال 

 قانون اساسی در مورد ١١٠خانه با ماده اول اصل  از سوی ديگر، اگر دخالت در انتخاب وزيران برخی از وزارت

تواند شامل ديگر وزيران نيز بشود زيرا ھمه در اجرای  ھای کلی نظام توجيه شود اين دخالت می  سياستتعيين

  .يت دارندمسؤولھای کلی  سياست

ھا به مجلس  ای پيش از معرفی آن گويد ارائه فھرست وزيران پيشنھادی به خامنه س مجلس علی مطھری میئينايب ر

 .کند ھا را محدود می و امکان اظھار نظر نمايندگان درباره اين گزينه» کار درستی نيست«

ای توسط روحانی، ترفندی برای راحت شدن از  ران به خامنهدھد علنی کردن ارائه فھرست تمام وزي مطھری احتمال می

 .ھای مختلف باشد از سوی جريان» سيل پيشنھادھا«

تواند به نوعی دور زدن   در قوانين جمھوری اسالمی ندارد میئیدر ھر صورت اين اقدام احتمالی روحانی که ھيچ مبنا

 .يابی شود ارزئیگرا مجلس و در تناقض با شعارھای او در مورد قانون

  

  جمھوری حسن روحانی مراسم تحليف رياست

، بار ديگر صحنه سياسی کشور ٩۶ مردادماه ١٤جمھوری حسن روحانی، در روز  برگزاری مراسم تحليف رياست

ھا  در اين جنگ قدرت، موضوع فسادھای اقتصادی و افشاگری. جناحی است ھای بين  ھا و نزاع شاھد باال گرفتن کنش

  .اند ه مضمون اصلی تبديل شدهدرباره فساد، ب

 جريان محاکمه متھمان رديف دوم و سوم و ھم دستان متھم رديف اول فساد نفتی کشور،  ای شدن و باال گرفتن با رسانه

» انبيا قرارگاه خاتم«ی بابک زنجانی به شرکت نفت، و اعالم رابطه داشتن فسادھای اين متھمان با دالرھای ميليارد  بدھی

برادر ( »حسين فريدون«ه، از زندانی شدن ئيگوی قوه قضا سخن ای، اژه ، غالمحسين محسنی»داری تھرانشھر«سپاه و 

ھای  جرم فساد مالی در ارتباط با حقوق ترين دستيار حسن روحانی، به  نزديک و) س جمھوریئيحسن روحانی ر

ثيقه پنجاه ميليارد تومانی به دستگاه اما حسين فريدون، يک روز پس از زندانی شدن با سپردن و. نجومی، دستگير شد

پيش از او، حميد ! ، با آمبوالنس از دادسرا به بيمارستان منتقل و سرانجام آزاد شد٩٦ تيرماه ٢۶، دوشنبه ئیقضا

اين موش و .  که او ھم پس از چند روز آزاد گرديد!، روانه زندان شده بود٩٦ تيرماه ١٨روز ) نژاد معاون احمدی( ئیبقا

 .چنان ادامه دارد ھای درونی حکومت، ھم ھای جناح زیبا گربه

 را موجب  ای ای رسانه ھای پردامنه و حاشيه  داغ و بحث ھای خبری که سوژه ھای جناحی بين طرفين، با اين اين تقابل

ومت ھای حک خواری عناصر و ارگان  از کاھش غارتگری و رانتئیتواند دورنما ھمه، نتوانسته و نمی اند، با اين شده

ويژه با  ھا در تقسيم ثروت و قدرت، به اشکال مختلف، به  سياسی اين جناح-زيرا منافع اقتصادی. ترسيم کند

 .يکديگر گره خورده است ، عميقا به»حفظ نظام«شان در  مشترک فصل

شان با  ولیخواھی يا مخالفت اص وجه از سر عدالت ھيچ گرايان به ھای مخالف حسن روحانی و اعتدال  جناحئیجو ستيزه

ھای   پروژه اند که در بسياری از ھای سپاه پاسداران نشان داده برای مثال، فرمانده. خواری نيست گری و رانت غارت

 .اند رحم محيطی بسيار ماھر و بی کشی خشن از نيروی کار و عوامل زيست شان در بھره اقتصادی زير فرمان

المللی،  ھای فراگير بين جلوگيری از ابقا يا بازگشت دوباره تحريمچنين برای حکومت اسالمی ضروری است که برای  ھم

ويژه در  ھای بزرگ خارجی، به سوی برقرار کردن رابطه و جذب سرمايه تر، به سريع چه ھر قيمتی که شده و نيز ھر به
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ھم در  ر و عجوالنه، آنای از اين تالش نابراب  ، نمونه»توتال«اخيرا امضای قرار داد با شرکت نفتی . اروپا، اقدام کند

 . روز روشن، حراج منابع زيرزمينی کشور است

 حاضر به چيزی در حدود ھفتاد  ھای ثابت در حال شود که بدانيم درآمد سرانه کشور و قيمت تر می جا عيان فاجعه آن

درآمد  سی درصد کاھش ،١٣۵۵ حاضر نسبت به سال  يعنی در حال!  کاھش يافته است١٣۵۵درصد درآمدھای سال 

بيش از شصت تا ھفتاد درصد مردم کشور جزو طبقه ... اين ترتيب، رفاه عمومی مردم فلج شده است به! سرانه داريم

ھايشان را با درآمدھايشان تطبيق دھند  توانند ھزينه وپنج ميليونی مردم نمی حدود چھل. شوند ن محسوب میئيمتوسط به پا

ھای پوشاک، مسکن،  ھزينه. ھای اجتماعی ھستند  انواع و اقسام آسيببنابراين دچار تنگ دستی معيشت و در معرض

مردم . مرکزی بيست تا سی درصد افزايش داشته است تنھا کاھش نيافته، بلکه طبق آمارھای بانک بھداشت و آموزش نه

 خود را خصوص مردمی که در شھرھای بزرگ ساکن ھستند دوسوم حقوق رو ھستند به بھا روبه امروز با مشکل اجاره

  . کنند بھای مسکن می صرف اجاره

دليل کاھش اشتغال و عدم درآمد  روند که به شمار می نشين کشور يکی از فجايع بزرگی به امروز دوازده ميليون حاشيه

دنبال  ای به ترديد عدم ساماندھی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده بی. اند نشينی روی آورده مناسب به حاشيه

  ... ھد داشتخوا

اسحاق، وزير اسبق بازرگانی،  آل( ».تری نسبت به سال گذشته خواھيم داشت  مشکالت اقتصادی بيشجاریقطعا سال «

  )١٣٩۶ماه   فروردين٢نقل از قدس آنالين، چھارشنبه،  به

  

 !خرد ی میأبا پول کارگران، وزير کار پيشنھادی روحانی ر

کرد او  ھای فراوانی که نسبت به عمل جمھور اسالمی، با وجود اعتراضس ئي است که رئیعلی ربيعی از جمله وزرا

 که از جمله -از علی ربيعی . ويژه در ميان کارگران وجود دارد، قرار است برای بار دوم به مجلس معرفی کند به

  .کند  به جز خانه کارگر عليرضا محجوب کسی حمايت نمی-ھای امنيتی کابينه يازدھم بوده است  چھره

 اجتماعی را تأميندھد علی ربيعی و احتماال خانه کارگر سازمان  ايت انتخاب گزارشی منتشر کرده است که نشان میس

و از جمله خريد رای نمايندگان مجلس، » ھر طريق«اند تا از  که سرمايه آن متعلق به کارگران ايران است، بسيج کرده

  .برای علی ربيعی رای اعتماد بگيرند

 اجتماعی به طور رسمی فعاليت و تالش گسترده خود را تأمينسابقه، سازمان  در اقدامی بی: آمده استدر اين گزارش 

  .آغاز کرده است» مذاکره و تعامل با نمايندگان مجلس«برای رای اعتماد به ربيعی به عنوان وزير کار را از طريق 

صراحت  نمايندگان مجلس آنان را تقويت کرده، بهانگيز که شائبه خريد رای  ، در اين اقدام حيرت»انتخاب«گزارش  به

  .برای اخذ رای اعتماد ربيعی شده است» ھر اقدامی«خواستار انجام 
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، اين )٣/۵/١٣٩۶( اجتماعی مورخ تأمين مين جلسه شورای معاونين سازمان ١٢۵جلسه رسمی  براساس صورت

جھت اخذ رای اعتماد حداکثری وزير در «ده تا به عوامل خود دستور دا... ھا و  سازمان عريض و طويل، معاونت

برای افزايش «، مواردی که رسما از عوامل اين سازمان خواسته شده »مجلس موارد زير در اسرع وقت انجام شود

  .انجام گيرد» گيری رای اعتماد نمايندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای

ات مختلف به نمايندگان مجلس سخن به ميان رفته تا از اين طريق، در مفاد اين دستورالعمل به دفعات از ارائه امتياز

  !فراھم شود) ربيعی( فضا برای اخذ رای اعتماد به وزير کار

گويد  می» اميد«سخنگوی فراکسيون . علی ربيعی گزينه حسن روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

  .کرده است» گری البی«که ربيعی برای دوباره وزير شدن 

کارنامه علی ربيعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت يازدھم نه تنھا از نظر فعاالن کارگری بلکه از سوی 

با اين حال حسن روحانی بار ديگر او را به عنوان وزير تعاون، . آميز نيست سو با دولت ھم موفقيت ِنمايندگان مجلس ھم

  .ی کرده استکار و رفاه اجتماعی به مجلس معرف

 اجتماعی تأمين مرداد با انتشار يک سند از فعاليت و تالش گسترده مديران سازمان ١۶دوشنبه » انتخاب«پايگاه خبری 

 .برای رای اعتماد نمايندگان به ربيعی به عنوان وزير کار در دولت دوازدھم جمھوری اسالمی خبر داد

را برای اخذ » ھر اقدامی«مجموعه وزارتخانه خواسته شده است که در سند منتشر شده از کليه معاونين و مديران زير 

 .رای اعتماد حداکثری علی ربيعی انجام دھند

ھای مختلف، اختصاص اعتبار ويژه برای پرداخت تسھيالت به  افزايش سھميه بيمه کارگران ساختمانی در استان

ر جلب رضايت و رای اعتماد آنان، از جمله اقداماتی شدگان و رايزنی مديران استانی با نمايندگان مجلس به منظو بيمه

  . اجتماعی رسيده استتأميناست که به تصويب شورای معاونين سازمان 

معاونت « اجتماعی که سوم مرداد امسال برگزار شده از تأمينجلسه رسمی شورای معاونين سازمان  براساس صورت

سھميه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در با افزايش تعداد «خواسته شده است که » فنی و درآمد

 ».اسرع وقت به واجدين شرايط از طريق نمايندگان مجلس ارائه کند

بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای « اجتماعی نيز موظف شده است که تأمينچنين معاونت اقتصادی سازمان  ھم

ان در نظر گرفته شده را از طريق بانک رفاه و با معرفی نمايندگان پرداخت تسھيالت به بيمه شدگان و مستمری بگير

 ».مجلس در اسرع وقت ارائه کند

علی ربيعی برای باقی » گری البی« مرداد به صورت تلويحی ١۶ دوشنبه  »اميد«گوی فراکسيون  ، سخنئیبھرام پارسا

 . کردتأئيدماندن در مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

ای  جلسه  اجتماعی صورتتأميندر شورای معاونين سازمان «دون افشای جزئيات، تنھا به اين نکته بسنده کرد که او ب

 ».گری با نمايندگان مجلس است امضاء شده که به دنبال البی

لين او«: توصيف کرد و گفت» سابقه بی«چنين سفرھای استانی وزير کار در آستانه معرفی ھئيت وزيران را   ھمئیپارسا

 ».کند ھا سفر می بار است که يک وزير در ايام رای به کابينه اين ميزان به استان

خواند و گفت » نامساعد«او جو مجلس نسبت به معرفی دوباره ربيعی به عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

 . بود که در فراکسيون اميد نمره منفی گرفتئیکه او يکی از وزرا

 تابستان سال گذشته در نخستين روزھای آغاز به کار مجلس دھم طرح استيضاح وزير کار را پيگيری فراکسيون اميد

 .کرد اما با رايزنی برخی از نمايندگان و اعضای کابينه اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد
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صلحت نظام، ربيعی پيش از اين عضو شورای عالی امنيت ملی، عضو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص م

س جمھوری در دولت محمد خاتمی، معاون حقوقی وزارت اطالعات در دولت ھاشمی رفسنجانی و از ئيمشاور ر

  .ھای نخست پس از استقرار حکومت اسالمی بوده است فرماندھان سپاه پاسداران در سال

 

  ! ؟»گويان دولت راست«

، با داشتن بھترين »داری مدرن نوليبرال سرمايه«اسی ھای سي ، در مقام نمايندهئیگرا حسن روحانی و جناح اعتدال

ھای اقتصادی نئوليبرالی،  ھای سياسی در عرصه ديپلوماسی و گسترش تعديل ھا، برای تنظيم اقدام ھا و تجربه ظرفيت

ندھای ھای کالن حامی آن، در فرايند برقراری پيو گرا و سرمايه روشن است که جناح اعتدال. ھا بودند ترين گزينه بھينه

کنند، در نتيجه، در مسير  ای سودھای کالنی کسب می ھای مالی و سياسی ھای کالن خارجی، رانت  استوارتر با سرمايه

تر خواھد شد و به کشمکش و دعواھای جناحی برای چنگ  داری، پرنفوذتر و فربه ھا سرمايه استمرار اين سياست

  . ھای بزرگ، دامن خواھد زد اين ثروت انداختن به 

ھا در عرصه  ترکنيم به چند ادعای آن برای اين که به ماھيت رياکارانه خود شخص روحانی و وزيرانش را روشن

، در مقام ١٣٩٢ خردادماه ٧شيخ حسن روحانی، بيش از چھار سال پيش، يعنی در روز . کنم اقتصادی اشاره می

 ماه بعد، ١۶و تقريبا » د تحول اقتصادی باشيمتوانيم در يک فرصت کوتاه شاھ ما می«: کانديدای رياست جمھوری، گفت

 که از نھادھای دولتی ئیعنوان نبايد در آمارھا ھيچ به«:  کردتأکيد، »گويان است اين دولت، دولت راست«: که با اعالم اين

من پيروزی بزرگ «: او يک ھفته بعد گفت) ١٣٩٣ مھرماه ١۵خبرگزاری مھر، (  ».شود، کسی ترديد کند اعالم می

حتی اخيرا وزير کار او، ) ١٣٩٣ مھرماه ٢٢خبرگزاری مھر، (   ».گويم تصادی را به ملت بزرگ ايران تبريک میاق

 ٣٠خبرگزاری ايرنا، ( ». به بعد از رکود خارج شديم٩٣توان گفت از سال  صورت قاطع می به«: ربيعی ادعا کرده است

  )١٣٩٣تيرماه 

برای «: اد بانک جھانی و مشاور ارشد اقتصادی روحانی، گفته استاکنون نيز مسعود نيلی، اين عنصر مورد اعتم

 سال زمان نياز است که حدود سه سال از آن گذشته ١٠ تا ٧وجودآمده در دولت قبل،  گذشتن از رکود به

و وزير کار او، » گويان دولت راست«س ئيرسد آمار اقتصادی ر نظر می به)  تيرماه٢۶روزنامه جھان صنعت، ( ».است

ای که حکومت اسالمی تا سال  تازه نيلی به ابعاد ديگر فاجعه. اند شان، ھماھنگ نشده آمار مشاور ارشد اقتصادیبا 

 ٢٢ حدود ٩٢سطح درآمد خانوارھای ايرانی در سال «: کند  سال به بار آورده چنين اقرار می۶مدت   و تنھا به١٣٩٢

 ٣٨ ئیر ھمين بازه زمانی سطح درآمد يک خانوار روستا بود که د٨۶ھا در سال  تر از سطح درآمد آن نئيدرصد پا

ھنوز يک مدل توسعه صنعتی در ... تر شد  درصد کوچک١٧ صنعت ٩٢ و ٩١ھای  در سال... درصد کاھش پيدا کرد

اقداماتی برای تھيه يک مدل صنعتی برای کشور انجام شد اما ھنوز نتوانستيم سندی   ٨٠در سال ... کشور وجود ندارد

مرور کوچک خواھد شد و  حال صنعت نشود، اين بخش نصف و به اگر فکری به... ه در اين بخش مصوب کنيمپارچ يک

  ».مشکل بيکاری و مسائل ديگر اتفاق خواھد افتاد

ھای  اندازد، اما از گفته نژاد می گردن دولت محمود احمدی گرچه نيلی نيز مامن روحانی و ديگران، تمام مشکالت را به 

دولت «ه پس از سپری شدن چھار دھه از عمر حکومت اسالمی و چھار سال از بر سر کار بودن او پيداست ک

» ھا مندی يارانه ھدف«ِ درصد منابع مالی حاصل از اجرای ٣٠که قرار بود  به رياست روحانی، در حالی» گويان راست

ی برای توسعه صنعت ندارد، بلکه به ا  اختصاص يابد، حکومت نه تنھا حتی برنامه» ايجاد اشتغال«به توسعه صنعت و 

 .جای اشتغال نيز طرح سياه کارورزی بردگی را به جای اشتغال قرار داده است
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س کميسيون اجتماعی مجلس، ئي، حتی ر١٣٩۶ ھزارتومانی کارگران در سال ٩٠٠حدود در رابطه با دستمزد ماھانه 

معتقدم ھزينه ... شود وذھاب کارگران ھم نمی ھزينه ايابشھرھا،  در کالن«اقرار کرده بود که حداقل دستمزد کارگران 

  )١٣٩۵ اسفندماه ٩خبرگزاری ايلنا، ( ». ميليون تومان نيست۴تر از  ماھانه يک خانوار متوسط شھری کم

  

  دولت روحانی به جای اشتغال» کارورزی«طرح 

ی اخير، ابتدا تالش کرد قانون کار را عنوان وزير کار کابينه نخست خاتمی، قبل از انتخابات رياست جمھور ربيعی به

سو، با اعتراض شديد  اما وقتی که از يک. داران تعديل کند و برای تصويب به مجلس ارائه دھد باز ھم به نفع سرمايه

بار دولت  اما اين. شان نبود پيشنھادشان را از مجلس پس گرفتند رو شد و از سوی ديگر، به نفع انتخابات کارگران روبه

  . علم کرد» اشتغال«به جای » بيکاری«ی، سناريو جديدی را با توجيه حل مشکل روحان

ارائه دوباره اليحه اصالح قانون کار در تابستان سال گذشته به مجلس که پس از اعتراض گسترده کارگران از سوی 

ان را برانگيخته، کميسيون اجتماعی مجلس رد شد، طرح کارورزی که اعتراض بسياری از فعاالن و کنشگران در اير

 برای کارگران معترض، کشته شدن ئی حداقل دستمزد بر مبنای سبد معيشت، تشکيل پرونده قضاتعيينممانعت از 

چنين افزايش دوباره نرخ بيکاری بخشی از کارنامه  کارگران در معدن يورت و افزايش آمار مرگ کارگران و ھم

  .ھم استوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت يازد

 ستاد فرماندھی  ، تصويب نامهئیھای اجرا ای به کليه دستگاه چندی پيش معاون اول دولت حسن روحانی، در ابالغيه

را با ھدف افزايش جمعيت شاغل کشور به ميزان تقريبا يک »  اشتغال فراگير برنامه«اقتصاد مقاومتی تحت عنوان 

»  اشتغال فراگير برنامه«مجموع چھار طرح تدوين شده در سه طرح از . ميليون شغل ظرف يک سال، ابالغ کرد

 ١٥التحصيالن دانشگاه، سربازان و ھمه بيکاران بين  فارغ. ن آوردن ميزان دستمزد کارگران را دارندئيمستقيما قصد پا

 ٣٥٠صفر تا  سال بدون بيمه و با دستمزدی بين ٢ ماه تا ٦ سال شامل اين طرح ھستند و قرار است اين افراد بين ٣٥تا 

ولی طبق ھمين قانون، ھيچ اجباری برای . ھای اقتصادی مشغول به کار شوند تا اشتغال ايجاد شود ھزار تومان در بنگاه

تصميمی که ظاھرا قرار است نتيجه آن ! استخدام اين کارگران ارزان قيمت و بدون بيمه توسط کارفرمايان وجود ندارد

 نيروی ارزان قيمت برای کارفرمايان باشد تأمينھا و کمک مالی از طريق  ار آنآموزش نيروھای کار، افزايش سابقه ک

اما باز ھم کارفرمايان که از . زمان صدای کارگران به اين طرح بلند شده است و می گويند امنيت شغلی ندارند ولی ھم

اند که  داد و فعان راه انداختهچنين از حذف غيررسمی قانون کار در ايران بسيار خرسند ھستند باز ھم  اين طرح و ھم

  ! کمبود نقدينگی دارند

زنند که امنيت شغلی در ايران نابود خواھد شد و طرح دولت مغاير قانون اساسی و در ضديت کامل  کارگران فرياد می

  . گاری است داری و بی گويند اين طرح يادآور دوران برده دانشجويان می. با قانون کار در ايرن است

 ھزار تومانی در ماه ٣٥٠التحصيالن و بيکاران فقط با حقوق  خواھد از دانشجويان و فارغ دولت روحانی میدر واقع 

ن آورددن دستمزدھا و تعديل نيروی کار استخدامی ئيھا، به عنوان اعتصاب شکن و پا کار بکشد و شايد ھم درآينده از آن

  .استفاده کنند

: باره نوشت ، در اين»طرح کارورزی«خواندن »  شاگردی-  خلف استادفرزند«، با ١٣٩٦ تيرماه ٣١روزنامه شرق، 

جناح . اين طرح از نادر محصوالت مشترک ھر دو جناح عمده سياسی بوده است... کارورزی طرح يک دولت نبوده«

 ». شاگردی، را اجرا کرده بود- تر از آن، طرح مشابه با نام، استاد مقابل نيز ھفت سال قبل
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خبرگزاری (  ». نفری جمعيت بيکار دارد۵٧۵ ھزار و ١۶٣، حاکی از افزايش ١٣٩٦ه ماه نخست سال در س«بازار کار 

آموزان در  مگر شغلی به وجود آمده است که کارورزان و مھارت«:  تيرماه ايلنا نوشت١٧و روز )  تيرماه١۶مھر، 

:  اجتماعی گفتتأمينحقوق کار و گر  ، يک پژوھش»کارورزی«ِدر رابطه با طرح » کار شوند؟ مشغول به... ھا آن

 اجتماعی ايجاد نخواھد تأمينگونه حقی برای کارورز از جھت شموليت قانون کار و  گذار در اين طرح، ھيچ قانون«

، دولت حذف قانون کار و اندک »کارورزی«ديگر، با اجرای طرح  عبارت به)  تيرماه٣١روزنامه شرق، ( ».کرد

سوم حداقل دستمزد  يک» کارورزی«که در طرح  در حالی. ر آن را دارند در نظر دارندمانده د ھای حمايتی باقی ماده

 ھزار تومان در ماه و بدون برخورداری از بيمه درنظر گرفته شده است، روزنامه ٣١٠ ھزار تومانی، يعنی ٩٣٠

نوان کرده که در ع» کارورزی«ِطرح » طرح تکميلی«را » آموزی طرح مھارت« تيرماه، در مقاله ديگری، ٣١ شرق،

برای کارگران شاغل و بيکار در تمام سطوح تحصيلی و با ھر سطحی از سابقه کار و مھارت، شرايط مشابه و در «آن 

مقاله » .ترين نيروی کار منطقه ِيعنی رسيدن به ھدف عرضه ارزان... تر از کارورزی تدارک ديده است مواردی سخت

ای از  گذاران را مرور کنيم، چھره ھای نھاد دولت در ايران برای جذب سرمايه مجموعه تالش... وقتی«: افزايد شرق می

زند، اما در نھايت دست از   ھر دری می بينيم که برای دلبری از معشوق به عاشق دردمند اشعار کالسيک فارسی را می

بينی و درک شرايط پيرامون  واقعتوان از اين موجود گرفتار، انتظار  سختی می به... گردد پا درازتر به خانه اول بازمی

 ».را داشت

ھای دانشگاھی  کرده  ھزار تومان در ماه، تحصيل٣١٠ين دولتی اعالم کردند که برای دريافت مسؤولتقريبا دو ماه پيش، 

به استقبال «ای کشور، با اشاره  اخيرا معاون سازمان آموزش فنی و حرفه» .اند صف کشيده« سال تحصيل ١۶با بيش از 

اين علت است که  معتقدم اگر استقبال کمی نشان داده شده به«: ، گفت»کارورزی«از طرح » آموختگان انشکم د

اکنون در بسياری از  اند چون اين الگو و مدل موفق بوده و ھم التحصيالن اطالعات کاملی نسبت به اين طرح نداشته فارغ

 ) مردادماه٤ايلنا، ( ».اجرا است کشورھا در حال 

  

   شدن فساد اقتصادی در حکومت اسالمی ايراننھادينه

ھای نجومی، قاچاق، فرار مالياتی آستان قدس و ديگر نھادھای انتصابی، بخشی از فساد سيستمی  خواری، حقوق رانت

ھای کالن  خواری دخالت گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد، بخش ديگری از فساد سيستمی است که ھمراه با رانت. است

  : در اين مورد در ديدار با دانشجويان گفت،١٣٩۶ خرداد ١٧ای در  طوری که خامنه به. ستدر جريان ا

ببينيد؛ نگاه من، ديد من، اين است که . گويند ھای دوستان ھم بود، بيرون ھم شنفتم که می راجع به فساد؛ در صحبت«

فساد . اد سيستمی يک چيز ديگر استفس. گويد گويد سيستمی است بی خود می ھر کس می. فساد در کشور سيستمی نشده

گشت تا آدم  طور طبيعی فسادآور و فسادپرور بود، يعنی بايد آدم می سيستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سيستم به

جور نيست که فساد، سيستمی باشد؛ فساد موردی است و اين  منتھا اين... جوری نيست کرد؛ امروز اين سالم در آن پيدا می

 ».شود عالج کرد ی را میفسادھای مورد

ھايش، فساد  چرا که با اقرار بسياری از عناصر حکومتی و گزارش ارگان. ای دروغی بيش نيست اما اين ادعای خامنه

 .گو نيست در حکومت اسالمی نھادينه و سيستمی شده است و کسی ھم پاسخ

 اطالعات و نيروی انتظامی است که به کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ده نھاد از جمله وزارتبرای مثال، 

در عين حال برخی روش  .کنند و آمار ارايه شده نشئت گرفته از تالش اين کارگروه است کار را دنبال می» دقت«

  . درصدی دارد۵٠ تا ٣٠کنند که برآوردھا حکايت از خطای  برآورد آمار قاچاق به لحاظ تجارت بين کشوری مطرح می
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 مربوط به قاچاق خروجی از جمله سوخت است که آمار توليد دالريزان قاچاق مھارشده ھفت ميليارد گفته عبادی، از م به

 ۵٠٠گردد؛ اين در حالی است که آمار شناور زير  بخشی از اين مسايل به تحريم برمی .و نياز آن کامال مشخص است

 خبر داد و ١٣٩٦اچاق برآوردی تا پايان سال  در شيوه استخراج آمار قتغييراو از . شدت افزايش يافت تن در تحريم به

 شود  کاالی ممنوعه وارد کشور میدالر ميليارد ١/٥توان به صفر رساند؛ چراکه  حجم قاچاق را نمی«: گفت

  

  ديدار اخير و مھم روحانی با فرماندھان سپاه

يش از مراسم تحليف، که درحقيقت رتبه سپاه پاسداران، در ھفته پ از سوی ديگر، ديدار مھم روحانی با فرماندھان عالی

بنا بر . گذاری کشور، از جمله عرصه اقتصادی بوده، حائز اھميت است صحنه توافق دو جناح اصلی در عرصه سياست

ھای   که سپاه بايد به پادگان از شعار پيشين خود مبنی بر اينھای اخير با دست شستن  ھا، روحانی در ھفته  گزارش رسانه

در )  ميليارد تومان٢٠٠ھای بيش از  پروژه( ھای اقتصادی کالن خود و امور نظامی برگردد، در واقع عرصه فعاليت

  .کشور را يک پارچه در اختيار فرماندھان سپاه قرار داد

 مردادماه ٣روزنامه شرق، . ارزيابی کرد» ش از پيش دولت و سپاهنويدبخش ھمکاری بي« روزنامه شرق اين ديدار را 

ھای اقتصادی  تا حريم فعاليت«اند  توافق رسيده االنبيا، بازوی اقتصادی سپاه، و دولت به ، گزارش داد که قرارگاه خاتم٩٦

سيون برنامه و بودجه س کميئينقل از غالمرضا تاجگردون، ر اين روزنامه به» .اين نھاد نظامی در اقتصاد مشخص شود

. کاران داخلی نيست  وارد شود که در توان پيمانئیھا ، در بخش)االنبيا خاتم(بنا بر آن است که قرارگاه «: مجلس، نوشت

  ». ميليارد تومان درنظر گرفته شده است٢٠٠حد کف، چيزی حدود 

  
ظوری که اخيرا زير فشار  کند به شاری می اسالمی پاف چنان بر سر منافع اقتصادی خود در حکومت سپاه پاسداران، ھم

ھای  اند که فقط پروژه ھا قرار گرفته و فساد مالی در ميان فرماندھان آشکار شده، مدعی شده برای بازگشت به پادگان

ھای   شرکت ويکی ليکس درباره در اسناد. کنند ھای کوچک را قبول نمی کنند و از اين پس پروژه بزرگ را اجرا می

  :آمده است ه به سپاه پاسدارانواگذار شد

 ارزش گذاری شد و دالر ميليارد ٩ ميليون موبايل به مبلغ ٣٣ ميليون خط زمينی و ٢٢شرکت مخابرات ايران يا  -١

 برآورد شده يعنی دالر ميليارد ٤٥قيمت واقعی شرکت مخابرات ايران حداقل .  بابت آن پرداخت دالر ميليارد ٨/٧سپاه 

  .تر پنج برابر بيش

گذاری شامل داروسازی سينا، شرکت فناوران،  ھای سرمايه ترين شرکت گذاری غدير، يکی از بزرگ شرکت سرمايه -٢

سيمان سپاھان، سيمان کردستان،بانک پاسارگاد، سيمان شرق، کارخانجات ايران استيل، پتروشيمی زاگرس و صدھا 
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قيمت .  پرداخت کرددالر ميليارد ٩/٠سپاه بابت آن  قيمت گذاری شد، اما دالر ميليارد ٥/١شرکت کوچکتر، به مبلغ 

  . برآورد شده استدالر ميليارد ٤واقعی آن 

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليارد ١/٢پااليشگاه اصفھان  -٣

  . آن استدالر ميليارد ٧/١ ارزش بانک پارسيان، سپاه صاحب دالر ميليارد ١٩از : بانک پارسيان -٤

  .دالر ھزار ٨٠٠ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است با ارزش ٦٠. رانصنايع پتروشيمی اي -٥

  .دالر ميليون ٧٠٠ درصد درمالکيت سپاه به ارزش ٤٠پتروشيمی پارس  -٦

  .دالر ميليون ٦٠٠ درصد مالکيت از آن سپاه ميباشد به ارزش ١٩پتروشيمی مارون  -٧

ھا درآن واقع  تنھا ارزش زمينی که کارخانه. وسط سپاه خريده شد تدالر ميليون ٤٠٠صنايع آلومينيوم ايران به قيمت  -٨

  .شود  برآورد میدالر ميليون ٣٠٠شده 

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليارد ٨/١ به قيمت دالر ميليارد ٢معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش  -٩

  )ارزش نامعلوم( .کھا متعلق به سپاه است درصد سھام اين بان١٥ الی ١٠: ھای صادرات، ملت و تجارت بانک -١٠

  .دالر ميليارد ١ارزش واقعی .  توسط سپاه خريداری شددالر ميليون ١٥٠ صدرا به قيمت ئیصنايع دريا -١١

صادرات ايران از طريق -  درصد کل واردات ٦٠ بندرعباس که ئیشرکت تايد واتر خاورميانه در اسکله شھيد رجا -١٢

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليون ٣٠٠يمت گيرد، به ق آن انجام می

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليون ١٥٠شرکت سرمايگذاری صنعتی ايران به قيمت  -١٣

  )دار سھام( .دالر ميليارد ٣صنايع استيل مبارکه با ارزش  -١٤

  .يداری شد شعبه در سراسر کشور توسط سپاه خر٢٦٠ و با دالر ميليون ٤٠٠بانک سينا به ارزش  -١٥

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليون ٥٠شرکت توسعه شھری توس گستر به ارزش  -١٦

 ميليون ١٧٠ و به قيمت دالر ميليون ٤٠٠ قيمت گذاری شد با ارزش واقعی دالر ميليون ١٨٠تراکتور سازی تبريز  -١٧

  . توسط سپاه خريداری شددالر

  .دالر ميليون ١٠مبلغ گذاری توسط سپاه به  صنايع سديد سرمايه -١٨

  .دالر ميليون ٨گذاری توسط سپاه به مبلغ  صنايع ايران مينرال سرمايه -١٩

  .دالر ميليون ١٥گذاری توسط سپاه به مبلغ  شرکت حفاری و معادن بافق سرمايه -٢٠

  .دالر ميليون ١٠گذاری توسط سپاه به مبلغ  داروسازی جابر بن حيان سرمايه -٢١

 ٢٤ کارخانه آرد در ٢٤ برای راه اندازی دالر ميليون ١٤٠اری مھر ايرانيان از جانب سپاه گذ شرکت سرمايه -٢٢

  . استان سرمايه گذاری کرده است

  : که زيرمجموعه تعاون سپاه ھستندئیھا شرکت

  . توسط سپاه خريداری شددالر ميليون ٥٠٠به ارزش ) اتومبيل سازی( گروه بھمن -٢٣

 ٢ از مايملک و دالر ميليارد ١ درصد از سايپا متعلق به سپاه است ١٧) ه اتومبيل در ايراندومين توليد کنند( سايپا -٢٤

  . از سرمايه شرکت سايپا متعلق به سپاه استدالرميليارد 

 از اموال و دالر ميليون ٢١٦ درصد از اين شرکت متعلق به سپاه است ١٦گذاری صنعتی بھشھر  شرکت سرمايه -٢٥

  . از سرمايه شرکت متعلق به سپاه استدالرليون  مي٢٥٠مايملک شرکت و 

  . از اموال شرکت متعلق به سپاه استدالر ميليون ٢٤٠گذاری بھمن  شرکت سرمايه -٢٦

  . ميليون از سرمايه شرکت متعلق به سپاه است٣٠ از اموال شرکت و دالر ميليون ٢٣کاری ايران   صنايع جوش-٢٧
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  .دالر ميليون ٢٥٠تعلق به سپاه است به مبلغ  درصد از شرکت م٢٥پتروشيمی کرمان  -٢٨

  : ھا را داراست عبارتند از  درصد مالکيت آن١٠٠ که سپاه ئیھا ديگر کمپانی

ی جاپانسازده کاميون ھای شرکت (  مائده ، بھمن ديزلئی پارس، شرکت غذائی صنايع شاداب خراسان، ھواپيما-

  . شرکت صنايع ارزش آفرينانسازی ايران، ، شرکت عصر بھمن، صنايع شاسی)ايسوزوی

  : کنند شامل  که متعلق به سپاه ھستند و زير نظر آن فعاليت میئیھا بانک

 دالر ميليون ٨٥٠ به دالر ميليون ٣٥٠ ماه از ٦سرمايه بانک قوامين ظرف (  . مايملکدالر ميليون ٨٥٠بانک قوامين با 

  )افزايش يافته

  . رسيده استدالر ميليارد ٥/٧ به دالر ميليون ٣٥٠مايه بانک مھر از بانک مھر متعلق به بسيج؛ ظرف چند ماه سر -

  . متعلق به سپاهدالر ميليارد ٢/١با سرمايه ) بتاجا( ه اعتباری نيروھای مسلحمؤسس -

سرمايه اين .  شعبه در سرتاسر کشور٦٠٠ مايملک و دالر ميليارد ٦٦ه انصارالمجاھدين متعلق به سپاه با مؤسس -

 افزايش يافته و مجوز تبديل به بانک را بالفاصله دريافت دالر ميليارد ٦ به دالر ميليارد ٧/٢ سال از ه ظرف يکمؤسس

  .کند کرده و سردار سپاه غالمحسين تقی نتاج آن را اداره می

 ٢/٢ متعلق به سپاه است سرمايه آن ظرف يک سال از دالر ميليارد ٦ه مالی و اعتباری ثامن االئمه با ارزش مؤسس -

  .دالر ميليارد ٦ به دالرميليارد 

ھا  در پايان بايد اضافه کرد که سپاه يک نيروی مسلح خشن و با تجارب زياد در عرصه تروريستی و آموزش تروريست 

چنين در عرصه قاچاق کالن کاال،  ھای مخصوص خود در سراسر کشور و سرکوب دايمی مخالفين، ھم و داشتن زندان

  !تر است ز فعالني... مواد مخدر، سالح و

  

  وزير زن

طور که در باال نيز اشاره کرديم حکومت اسالمی ايران، يک حکومت آپارتايد جنسی است بنابراين، ماھيت  ھمان

حتی زنانی . کند  نمیتغييرچکانی و انتخابات مھندسی شده   با پيله و وصله و اقدامات قطرهئیھا ضدانسانی چنين حکومت

 داشتند و يا نماينده مجلس شورای اسالمی و معاونت رياست جمھوری و غيره ئیھا يتؤولمسکه تاکنون در اين حکومت 

دوما اين زنان ھمانند مردان، .  در آمارھا ندارندئیای کم است که چندان جا را به عھده داشتند اوال تعدادشان به اندازه

حکومت اسالمی ندارند و تنھا ظاھرشان و ستيز دارند و نھايت دست کمی از مردان  ستيز و آزادی افکار مرتجع و زن

  .جھت ھستند فکر و ھم شان تفاوت دارد اما از نظر ايدئولوژی و سياست ھم جنسيت

 درباره معرفی اعضای کابينه دولت دوازدھم، ضمن ئی، در گفتگو٩٦ مردادماه ٧روزنامه دولتی ايران، برای مثال، 

يرامون معرفی کابينه، انتخاب وزرای زن برای ھمراھی با دولت ھای جدی پ يکی از ديگر بحث«که  عنوان کردن اين

يت وزارت مسؤولبرخی با اين استدالل که فرد توانمندی در ميان زنان برای «کند که  اين نکته را مطرح می» است

 سئوال ئیاز خانم الھه کوال» کنند ميان کشيدن نظرات برخی مراجع با آن مخالفت می وجود ندارد و برخی ديگر با به

  »ھا چيست؟ تان به اين مخالفت عنوان يک زن فعال سياسی پاسخ به«: کند می

ديدگاه من ھمان ديدگاھی است که امام خمينی در انقالب اسالمی به روی «: ، در پاسخ به اين سئوال گفتئیالھه کوال

 انسانی زنان و مردان در جامعه را روز از قرآن و تعاليم دينی برابری حقوق زنان گشود و با تفسير انسانی و تفسير به

 بر شئون انسانی و اسالمی برای تأکيدمطرح کرد و در برابر الگوھای غربی مدل اسالمی دفاع از حقوق زنان را با 

 »...زنان مطرح کرد
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ھای تا کنونی   در رابطه با حضور زنان در کابينه جديد روحانی از آن روی مطرح است که گزارشئیسخنان کوال

ورود زنان به کابينه روحانی حتی در دور . اند به کابينه جديد روحانی وارد شوند  از آن است که زنان نتوانستهحاکی

جمھور  سئيدخت موالوردی، در مقام معاونت ر اش نيز به پست معاونت محدود بود، پستی که شھين جمھوری اول رياست

ار سال معاونتش تمام تالشش اين بود که عملکردش با در امور زنان، چھره اصلی آن بود، شخصيتی که در طول چھ

با وجود چنين تالشی از سوی خانم موالوردی، جريان حاکم سخنان و . ای نبيند حاکميت و روحانيت مرتجع در قم خدشه

 رسد از ادامه نقش موالوردی در چھار سال آينده مانع نظر می ھای اين شخصيت را ھم نتوانست تحمل کند، و به اقدام

که  -ستيزانه حاکم  ھای زن ای است، تفکری است که سياست ھای مرسوم و کليشه  ھمان توجيهئیھای کوال گفته. شود

ھای قدرت و سياست  ِ را علت اصلی حضور نداشتن زنان در حوزه- ای در حکومت اسالمی است  پايهئیھا سياست

ستيزی  ه اين تفکر، به جای دانسته شدن عامل زندر توجي. شود ھای مختلف تکرار می داند و مرتب ھم از دھان نمی

ھای  ھای حاکم بر جامعه سنتی و متعصب بودن آن علت حضور نداشتن زنان در عرصه حکومت اسالمی، نگرش

انگيز  تامل. شود، با اين مالحظه که مبادا دولت با انتقاد افکار عمومی مواجه شود اجتماعی، قدرت و سياست دانسته می

توان  ھا می ھای حاکميت کنونی را در کدام سياست ھای خمينی با ديدگاه کند تفاوت ديدگاه  مشخص نمیئیکوالکه الھه  اين

 مشاھده کرد؟

 را بر عليه زنان با ھدف رعايت حجاب اسالمی اجباری صادر ٥٧خمينی، نخستين فتوای خود پس از پيروزی انقالب 

تيغ کشيدند و به » بدحجاب« راه افتادند و به لبان زنان به اصطالح ھا عليه زنان هللا در خيابان ھای حزب کرد و گروه

. چنان ادامه دارد کارانه حکومت اسالمی عليه نصف جمعيت کشور، ھم شان اسيد پاشيدند که اين سياست جنايت صورت

او، !  است»حفظ نظام«ٔفکران متحجرش، نه دغدغه آزادی زنان، بلکه اساسا دغدغه   و ھمئیبنابراين، دغدغه کوال

  .کند ھای زنان را توجيه می  حکومت به حقوق و آزادیئیاعتنا بی

  

 گشت ارشاد

ھا مثل ھميشه معلوم  اما اين لباس شخصی. ھا بوديم  گشت لباس شخصی در گزارشی از تھران آمده است؛ در محاصره

 را که الزم ئیھا  سواره، اتومبيلضمن نگاه به عابران. نبود که به کدام ارگان امنيتی و يا حفاظتی وابستگی داشتند

پياده کردن مسافران اتومبيل با اين بھانه . کردند سپس سرنشينان آن را پياده می. کردند تا کنار بکشند ديدند وادار می می

. رفتند وقت به سراغ صندوق عقب و داشبرد اتومبيل می آن. تر ببينند پذيرفت که ظاھر و پوشش زنان را به صورت می

چنين  مانتوھای جلوباز و کوتاه و يا بدون دگمه و ھم.  کافی در اختيار دارند ای بدرفتاری با مردم، ھميشه بھانهچون بر

کردند و  حتا افراد را از ھم جدا می. شد ھا شمرده می گيرند، تنھا بخش کوچکی از ھمين بھانه  که مبتذل نام میئیھا آلبوم

شان را  ھا نيز اتومبيل گذاشتند و لباس شخصی ن ھم از پرخاش چيزی کم نمیجوانا. پرسيدند ھايشان را با ھم می نسبت

 يا بسيج بتوانند به پرخاش پوليس  کشاندند تا البد در قرارگاه بوس می کردند و ايشان را ھم به داخل ون و مينی توقيف می

  !اين گروه از معترضان پاسخ بدھند

 کيلومتر جاده را بکوبد تا خودش را به ورودی تھران برساند و ای صدھا فکرش را بکنيد خانواده: گفت خانمی می

البد مھمانی رفتن و يا . نام و نشان به سر ببرد وقت حاال بايد به دليل مانتوی کوتاه و بدون دگمه در بازداشتگاھی بی آن

 .کنند گونه تعريف می س جمھور اينئيبازگشت به خانه را در حقوق شھروندی ر

ھای جور  ھا و گشت گيرد، ولی در طول روز نيز منکراتی تری می ش عابران سواره وسعت بيشھا تفتي ھرچند شب

در اتوبان ھمت شاھد آن بودم که . دارند  از مزاحمت برای مردم به خصوص زنان جوان دست برنمیپوليسواجور 
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ی دست به کنار کشيدند، بدون  نيروھای منکراتی از الين گارد ريل ميانی اتوبان، دخترکی را حين رانندگی با اشاره

تر به کارشان  شنو به به طبع دختران مظلوم و حرف. که به عواقب جانی و انسانی اين رفتارھای نامردمی بينديشند آن

که به اجبار آنان  مگر آن. کنند  و کارکشته ھرگز به دستور افرادی از اين نوع توجھی نمی ای چون دختران حرفه. آيند می

  . مسير بازدارند ی و ادامهرا از رانندگ

 
ھای فرعی، پشت درختان و يا موانع  ھا و خيابان اند که در کوچه  ياد گرفته ھای ارشاد نيروی انتظامی به تازگی گشت

. اندازند گذر را گير می که افراد ارشاد ضمن اين دام به راحتی دختران ره چنان. فيزيکی خودشان را مخفی و پنھان کنند

مانتوی . کردند  میئی بازجوئیھای ارشاد، دخترکی را ديدم که داشتند از او سرپا گستری گشت  از ھمين دامای در نمونه

روحانی روحانی «: زد که دختر از سر ناچاری برای جلب توجه مردم فرياد می. اش را بھانه کرده بودند نازک و کوتاه

ُتر با اصل و کنه ماجرا آشنا  تر و بيش د رھگذران نيز بهاو انتظار داشت که با ھمين فريادھا شاي» .رای مرا پس بده

َ خيلی راحت او را به درون ون پرت کردند و پوليسچون زنان . ای در بر نداشت اما اين فريادھا ھرگز فايده. شوند
 .سرآخر ھم صدايش خفه شد

  

 افزايش تورم و گرانی

تخابات انگار فروشندگان ارزاق عمومی مجوز الزم در گزارشات آمده است که با پيروزی روحانی، در دور دوم ان

بيند  چون از دولتيان ديگر کسی نيازی نمی. خواھند به دست مردم برسانند يافتند تا کاالی خودشان را به ھر قميتی که می

پياز . اند  ھيجده ھزار تومان رساندهئیحبوبات را تا کيلو. تا از روند رو به فزونی گرانی ارزاق جلوگيری به عمل آورد

قيمت انواع . دھد آيد که رشدی دويست و پنجاه در صدی را نشان می ن نمیئي سه ھزار و پانصد تومان پائیاز کيلو

  .اند گوشت را نيز تا کنون ظرف ھمين چند ھفته بيش از بيست درصد افزايش داده

مشکل است که بتوان . گيرد میشان در مدارس دولتی ھر روز شکل حادتری  نارضايتی مردم برای ثبت نام فرزندان

خواھند، بلکه آشکارا و  فقط پول ثبت نام ميليونی نمی. ای ثبت نام کرد کودکی کالس اولی را به ھمين آسانی در مدرسه

حتا مديران . جا سفارش و توصيه نيز به ھمراه داشت جا و آن ھا بايد از اين  اين تازه برای ھمه. خواھند علنی رشوه ھم می

تر از دو ميليون تومان رضايت  جا رانده نيز به کم جا مانده و از آن ھای از اين ای ثبت نام فرزندان افغانمدارس بر

اما مردم در وزرای حسن روحانی و مديران ارشد آن، ھمان طور که در چھار سال گذشته عمال تجربه . دھند نمی
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اتی جزئی به مردم به وجود تغييرند که آنان بخواھند حتی بين اند در اين چھار سال پيش رو نيز چنان تمايلی را نمی کرده

  .شوند چون خود اين وزرا و مديران نيز عناصر سنتی و ھميشگی ھمين حاکميت شمرده می. آورند

رفت با شروع سال  که انتظار می  با اين :ھا، چنين روايت کرده است از گرانی» جھان صنعت«طلب  روزنامه اصالح

 کند و به سمت سر و سامان يافتن پيش رود اما نه تنھا اين اتفاق تغييرکاالھای اساسی تا حدی جديد، وضعيت بازار 

ھای سياسی و  ن درگير و دار جنجالمسؤوالماه، تمام  جمھوری در اواخر ارديبھشت دليل انتخابات رياست نيفتاد بلکه به

ن مسؤوالکرد و  د به خود روند خود را طی میطوری که حدود يکی دو ماه، بازار خو ھای خود بودند، به گيری موضع

ن، آرامش بازار و مسؤوالاين در حالی بود که با داغ بودن فضای انتخابات، برخی از . چنان نظارتی بر بازار نداشتند

جمھور دولت دوازدھم  سئيکردند و بر اين عقيده بودند که تا ر ھا را به روزھای پس از انتخابات حواله می تعادل قيمت

  .کند مشخص نشود، بازار ھم روال طبيعی خود را پيدا نمی

جمھور  سئيعنوان ر چنين برگزيده شدن حسن روحانی به ماه و ھم  ارديبھشت٢٩جمھوری در  اما پس از انتخابات رياست

ين در ا. شود سروسامان اداره می چون گذشته بی ی نکرده و ھمتغييرچنان روال بازار کاالھای اساسی  دولت آينده، ھم

رفت پس از پايان  ھا دامن زده شد در صورتی که انتظار می  خرداد ھم به گرانی۶حالی است که با آغاز ماه رمضان در 

تر شود تا  ھا بيش  از محل توليد تا عرضه، نظارتئی مواد غذاتأمينکم بر زنجيره  ھای سياسی، دست يافتن جنب و جوش

 . ھای خاص، شاھد افزايش فعاليت دالالن و و سوداگران در بازار نباشيم چون مناسب ھای مختلف ھم ھر ماه به بھانه

چنان که  ھای نظارتی ھم آن چنان متولی خاصی برای تنظيم بازار کاالھای اساسی وجود ندارد و دستگاه با اين حال، ھم

جمن برنج از وضعيت ھمين خاطر است که بارھا دبير ان شايد به. کنند بايد و شايد به وضعيت بازار رسيدگی نمی

نابسامان برنج و اختالف قيمت اين محصول از شمال تا محل عرضه در کالنشھرھا گاليه کرده و نامناسب بودن ميزان 

چرا که در حال حاضر در برخی .  ن نظارتی را عامل گرانی برنج عنوان کرده استمسؤوالھا و نوع فعاليت  جريمه

ھای شمالی، قيمت  رسد در حالی که در استان  ھزار تومان ھم به فروش می١٧ ئیمناطق تھران، برنج مرغوب تا کيلو

  . تر از اين مقدار است نئيبرنج به مراتب پا

در اين ميان در رابطه با بازار گوشت نيز برخی از فعاالن اقتصادی با انتقاد از نامناسب بودن وضعيت قيمت گوشت در 

اندازند و مردم  به جای برطرف کردن مشکل توپ را به زمين ديگری مین مسؤوالشھرھا بر اين باور ھستند که  کالن

ن ھر روز از اقدامات مختلف برای تنظيم بازار و مسؤوالکه  از اين رو با اين. کنند جريمه گرانی گوشت را پرداخت می

 ۵٠ ئیھا تا کيلو دھند اما در ماه رمضان قيمت اين محصول افزايش يافته و در برخی مغازه کاھش قيمت گوشت خبر می

  .رسد ھزار تومان ھم به فروش می

ھا از بازار محصوالت  آخرين قيمت.  چنان تعريفی ندارد و ھر روز با نوسان قيمت مواجه است بازار مرغ ھم آن

اين در حالی است که . گر آن است که با شروع ماه رمضان گوشت مرغ با روند افزايشی قيمت ھمراه بود پروتئينی بيان

داران گوشتی، فروشندگان صنف مرغ به سبب احتساب ھزينه سرقفلی اقدام به عرضه  فته مديرعامل اتحاديه مرغبه گ

  .کنند مرغ با قيمت باال می

اران ھر کيلو مرغ زنده به صورت مدت دار را با  در حال حاضر مرغد: سروستانی، در اين راستا گفت محمدعلی کمالی

اين درحالی است که ھزينه تمام شده . کنند  تومان عرضه می۵٠٠دی چھار ھزار و  تومان و نق۶۵٠نرخ چھار ھزار و 

  .  تومان است٢٠٠دار پنج ھزار و  ھر کيلو مرغ برای مرغ

ھا   رسيده است که برخی نمايندگان مجلس ھم طی روزھای اخير نسبت به آنئیگرانی در بازار کاالھای اساسی به جا

مثال، يک نماينده مجلس با انتقاد از گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در روزھای اخير گفت عنوان  به. اند واکنش نشان داده
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در حال : ھای نظارتی گفت گو نيست؟ امير خجسته در تذکری به وزير اقتصاد و دستگاه چرا کسی در اين باره پاسخ

وشت، مرغ و حبوبات در گو نيست، اينکه شاھد گرانی گ شود و کسی پاسخ روز گران می حاضر قيمت اجناس روزبه

  ھای ديگری در کار است؟  بازار است يا دستکنترول در ئیبازار ھستيم آيا به معنای عدم توانا

 گروه از مواد خوراکی در ١١فروشی  ترين گزارش بانک مرکزی نيز از متوسط قيمت خرده اين در حالی است که تازه

.  حکايت داردئیھا در سه گروه کاال در چھار گروه و ثبات قيمت، کاھش ئیتھران، از افزايش قيمت در چھار گروه کاال

 خردادماه ١٢فروشی برخی از مواد خوراکی در تھران در ھفته منتھی به  گزارش بانک مرکزی از متوسط قيمت خرده

چنين  مدر اين ھفته، ھ. مرغ، برنج، گوشت و مرغ افزايش يافته است  تخمئیگر آن است که قيمت چھار گروه کاال نشان

ھای تازه و قند و شکر روند کاھشی داشته و قيمت در سه گروه حبوب، چای و  ھا و سبزی قيمت چھار گروه لبنيات، ميوه

  . بوده استتغييرنباتی بدون  روغن

بيش از يک سال از افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار مصرف و فروش ھر  گزارش خبرگزاری تراز، چنين به ھم

فروشی در بازار  ھا ابزاری برای جلوگيری از گران ن وزارت جھاد کشاورزی، آنمسؤوالت ھميشگی طبق اظھارا

دھد که ھمراھی مناسبی در اين  ھای نظارتی در اين ارتباط بايد وارد عمل شود اما ظواھر امر نشان می ندارند و دستگاه

  . ميان دو دستگاه توليد و نظارت وجود ندارد خصوص

 انتخابات  ِدھندگان خر حسن روحانی را برای ھميشه از رودخانه ن است که اين بار نيز ھمانند سابق، رایاين به معنای آ

بينند که ھمواره از پيش   را بر کرسی قدرت میئیھا  بنابراين، مردم قريب چھل سال است که ھمان قيافه.اند عبور داده

  . اند ديده

  

 ا ھدف تشديد سانسور بنويسان  و وبنگاران تھديد مداوم روزنامه

کوشند  نويسانی است که می نگاران و وب ه با خبرنگاران و روزنامهئيبرخوردھای تند و تيز نھادھای امنيتی و قوه قضا

سازمان اطالعات . ھای عدم شفافيت افکار عمومی را اندکی کنار بزنند ، پرده»خط قرمزھا«با خزيدن و لغزيدن از کنار 

  . کند نفری را دستگير میگاه چند  سپاه، گاه و بی

تر از تھديد دايمی  ھای سرکوب و سانسور امنيتی، بسيار فراتر و گسترده ه و دستگاهئيدر واقع ھدف اصلی قوه قضا

 مسألهرو، اعتراض به اين  از اين. گيرد نگاران است و اساسا تھديد آزادی بيان ھمگان در جامعه را در برمی روزنامه

  .نيز يک امر ھمگانی است

ھا نيز  رود اما دستمزد و حقوق آن شمار می نگاران که از جنس کارگران فرھنگی و کار فکری به ھای روزنامه تالش

ھا حمايت الزم  ھا ھيچ نھاد يا صندوق مستقلی نيز ندارد تا در مواقع ضروری بتواند از آن آن. مانند کارگران اندک است

ھای  نگاران در ايران، ھمواره در معرض بيکاری و آسيب ديدگی اين در حالی است که روزنامه. عمل آورد را به

  .اجتماعی ھستند

نگاران را وحشت زده کرده که از ترس مرگ، به تب حمايت  ترديد آن فضای آلوده و سنگين امنيتی، چنان روزنامه بی

 .دود متصور نيستندھای مح ای برای خود جز حمايت از اندک اصالحات در حوزه  وظيفهئیاز دولت راضی شده و گو

ھای مستھجن ھزاران کانال بسته شده و  در خصوص کانال: محمود علوی وزير پيشنھادی اطالعات دولت روحانی گفت

: ھای ضد دين يا توبه کردند يا در صورت سازمان يافته بودن، تحويل دستگاه قضا داده شده اند، گفت ھای کانال ادمين

  .بری ارائه کرديم که ايشان اظھار لطف و محبت کردندگزارشی را نيز در اين زمينه به رھ
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بندی شده است و  وزارت اطالعات، تنھا يک تشکيالت ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و امنيتی دسته

 شده و به خدمت رھبری تعيين سال راھبرد وزارت اطالعات ۴در اين  .پردازد ھر بخش به موضوعی مخصوص می

 ...شود ار براساس راھبردھا انجام میارائه شده و ک

در : کنيم، گفت ھای مقيم خارج از کشور را احضار می که مرتبطين با ادمين وزير پيشنھادی اطالعات، با بيان اين

خصوص کانال آمد نيوز به مرتبطين اين کانال تذکر داديم و اقدامات در زمينه ايجاد جنگ روانی عليه اين کانال راه 

 .افتاده است

س جمھور مطرح کرد که ادمين آن پس از دستگيری به ئي تھمت بزرگ را عليه ر٢يک کانالی در حال فعاليت بود که 

خبرگزاری (  !دھد تری به کار خود ادامه می  روز آزاد شد و با جسارت بيش۶دستگاه قضاء تحويل داده شد اما پس از 

 )٩٦ مرداد ١٨ايسنا، 

انتظار ما از دولت اين است که در  :ت اسالمی، با انتقاد از دولت گفته استاما جعفر منتظری دادستان کل حکوم

دنبال بستن فضای   بهئیخود شعار ندھند که دستگاه قضا کارگروه مصاديق مجرمانه با جديت شرکت کنند و مسؤوالن بی

  .د و برای مردم شبھه ايجاد نکنيدئيمجازی است و دروغ نگو

ور يکی از مسائل بسيار مھمی است که مورد نظر رھبری قرار گرفته و مسائلی امروز موضوع فضای مجازی در کش

طور دائم با آن سر و کار دارند و ما نبايد مردم را از اين فناوری جديد جدا کنيم و مردم بايد از اين  است که مردم به

 .فعاليت جديد استفاده کنند، اما موضوع مديريت بر آن بسيار مھم است

خود شعار ندھند که  ن بیمسؤوالز دولت اين است که در کارگروه مصاديق مجرمانه با جديت شرکت کنند و انتظار ما ا 

د و جوسازی نکنيد و برای مردم شبھه ايجاد ئيدنبال بستن فضای مجازی است و به مردم دروغ نگو  بهئیدستگاه قضا

 ...نکنيد

ن تدريجا مديريت کردن تا چه زمانی است، مردم عزيز بدانند قوه شود، اما اي گويند اين فضا تدريجا مديريت می آقايان می

ھای خبری و غيرخبری نيست، اما بايد  ھای اجتماعی، کانال ه ھرگز به دنبال بستن فضای مجازی، اينترنت، شبکهئيقضا

 )٩٦ مرداد ١٨خبرگزاری فارس، ( .اين فضاھا مديريت شود

  

  » آتش به اختيار«فرمان 

با صدور .  در ديدار با دانشجويان بسيجی، فرمان آتش به اختياری را برای نيروھای خودسر صادر کردای هللا خامنه آيت

بريخ . ھای اجتماعی به جنگ او رفتند و گفتند قصدش ترور مخالفان و منتقدان است اين فرمان، نيروھای سياسی و شبکه

. حسن روحانی درست در ھمين زمان انجام گرفتگفتند منظور به حسن روحانی و طرفداران آن است چرا که حمله به 

  . ناميدندامريکائیس جمھور ئيدر روز قدس، تعدادی عليه روحانی شعار دادند و او را ر

ھای نماز  ھای اجتماعی و نيروھای سياسی مواجه گرديد، در خطبه نظير شبکه ای با حمالت بی اما ھنگامی که خامنه

 اختيار،  به آتش …اختيار به معنی کار فرھنگی خودجوش و تميز است به  آتش «که  نشينی کرد و گفت فطر، کمی عقب

 ».انديش و مديون کردن جريان انقالبی کشور نيست کار کردن مدعيان پوچ ّقانونی و فحاشی و طلب  معنای بی به

کومت اسالمی، در احتمال در اين دروه، ھم کمشک و دواھای جناحی تشديد خواھد و ھم اعتراضات مرديم عليه کليت ح

 !تری خواھند داد ای، اجرای فرمان آتش به اختيار را نيز شدت بيش چنين موقعيتی، احتماال طرفداران خامنه

ای در اين مورد نيز انتشار  ھای اجتماعی، خبر ديدار محرمانه حسن روحانی و خامنه اين بار، نيروھای سياسی و شبکه

 .يافت
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 تيراندازی در مراکز نظامی

آن که ھيچ مقامی حداقل در يک مورد،  شود بی ندازی در مراکز نظامی و فرودگاه ھای ايران، ھمواره تکرار میتيرا

از جمله درباره تيراندازی در فرودگاه مھرآباد . ھا در اختيار مردم قرار دھد اطالعاتی واقعی را در باره اين تيراندازی

  ...يراندازی در ميدان تير پايگاه نظامی کھريزک وتھران، فرودگاه کرمانشاه، پادگان آبيک قزوين، ت

ھا با فساد مالی در ميان  احتمال يک سر نخ اين حوادث، به اختالفات در داخل نيروھای نظامی و امنيتی و ارتباط آن

داشت برای نمونه تيراندازی منجر به مرگ در فرودگاه مھرآباد ھنگام باز. رسد ھا می فرماندھان و بازداشت برخی از آن

ھای مالی و يا در فروگاه کرمانشاه که اعالم شد به طرف  جمعی از افراد امنيتی و نيروی انتظامی اين مرکز با اتھام

   .شدن دو سرنشين زن و مرد اتومبيل شد ماشين حمل قاچاق روی باند فرودگاه آتش گشوده شد که منجر به کشته

ن در بدنه نيروھای مسلح از فرماندھان و راس اين نيروھا و آگاھی تواند نارضايتی روزافزو سر نخ ديگر اين ماجرا می

تواند ناشی از سرخوردگی اجتماعی افراد،  در عين حال که می. ھا باشد ھا از فساد مالی و رفتاری و اخالقی آن آن

  .مشاھده فقر و فالکت در جامعه و در خانواده خود باشد

 نفر در تيراندازی پايگاه ۵ميم گرفته درباره حادثه منجر به قتل حاال کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس تص

کھريزک تحقيقات کند، اما ھمگان آگاھند  که اين نوع تحقيقات، به دليل دعواھا و منافع جناحی ھم محدود است و ھم 

  .گردد نتايج واقعی آن، ھرگز به جامعه اعالم نمی

  

  گيری نتيجه

ھای عمومی عليه  اما بحث. بندند اعجازی دخيل می  بی ستيصال به ھر امامزادهمردم عادی از سر ناچاری و عجز و ا

ھا  مردم عادی با ھمين حرف. ھای عمومی شنيدنی است ھا و صف ھا، تاکسی حکومت و ايدئولوژی مذھبی آن در اتوبوس

کثريت جامعه، حتی که ا ضمن آن. دھند کنند، خودشان را تسکين می  که از روحانيان حکومتی تعريف میئیھا و جک

 شيخ حسن روحانی و دولتش در حل و فصل مشکالت جامعه ئیاند به توانا  ھم که به روحانی رای دادهئیھا بخشی از آن

چرا که در چھار سال گذشته، عمال و با گوشت و پوست خود، وعده و وعيدھا دروغين و پوچ و . باور ندارد

 طبقاتی در جامعه ما عليه حکومت - اما گره اصلی در مبارزه سياسی .اند ھای غيرانسانی او را تجربه کرده سياست

طور کلی  ھای کارگران، زنان، دانشجويان، روشنفکران مترقی و مردم معترض و به جاست که مقاومت اسالمی، آن

و جمعی ھای فردی  داری از آنارشيسم تا کمونيسم گرفته تا نيروھای آزاده طرفدار آزادی گرايشات مختلف ضدسرمايه

چرا که در نگاه نخست، . کند يافته و متشکل و متحد و سراسری عمل می تر سازمان دمکراتيک در قبال حکومت، کم

ھا را به شدت سرکوب  حکومت با ھر نوع تشکل و جمعی از پايه و اساس سر سازگاری ندارد و فعالين اين عرصه

 از جامعه به چشم ئیالفت مردم با وضع موجود در ھر جاھای فردی و شخصی اما ھمگانی مخ در نتيجه نمونه. کند می

  .آيد می

وند قادر و تعالی و مھربان و اخد«ای نيست و به ياری  از سوی ديگر، انتخابات در حکومت اسالمی ايران، حرکت تازه

ترين  ، قريب چھل سال است که به وفور انتخابات برگزار شده و شايد از اين جھت يکی از پرانتخابات»بخشنده

» جمھوری اسالمی آری يا نه؟«اولين انتخابات حکومت اسالمی، تنھا با يک شعار تحت عنوان . کشورھای جھان باشد

انتخابات رياست جمھوری، انتخابات . ھای مھندسی شده بعدی برگزار شد و اين زيربنای محکمی شد برای انتخابات

اما در عين حال، رھبر ... انتخابات مجلس شورای اسالمی وشوراھای اسالمی شھر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان، 
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برای ھدايت » خدا«بر فراز حاکميت و کل جامعه، دارای قدرت مطلق است کسی که نه از سوی مردم، بلکه از سوی 

  !دارد» غيبی«يت مأمورمردم 

، يعنی توسط »رھبر«مستقيم ھا، نخست در محافل رده باالی حکومت اسالمی و زيرنظر  البته نامزدھای اين انتخابات

شورای نگھبان وظيفه دارد کليه کانديدھا را از غربال انواع و . شوند شورای نگھبان از ميان صدھا کانديدا انتخاب می

ھا، و مساجد محل، نيروھای بسيج و غيره عبور دھد تا   امنيتی گرفته تا دفاتر امام جمعه- ھای اطالعاتی  اقسام ارگان

» آفتابی و روشن« اعتمادشان را در به مردم معرفی کند و از اين مسير شھروندان در يک روز کامال ليست افراد مورد

  !، بتوانند با آرامش به کانديدای مورد عالقه خود رای دھند»کامال آزاد و دموکراتيک «ئیچنين در فضا و ھم

شوند تا  دھی و وعده و وعيدھای زياد تشکيل می ھای زيادی ھمراه با رشوه البی. البته پايان انتخابات، پايان کار نيست

  .دار را بين خود تقسيم کنند ھای مورد نظر نان و آب پست

اش تضمين   ئینش شود باز ھم کاخ س جمھوری که وارد کاخ رياست جمھوری میئيعنوان مثال، ر پس از اين مراحل، به

ھا ميليونی  س جمھوری را که ظاھرا با رای دهئيند رتوا اراده کند با يک چرخش زبانی و قلمی می» رھبر«نشده و اگر 

برای نمونه بر کناری . مردم انتخاب شده از کاخ بيرون اندازد و حتی فراری دھد؛ بدون اين که آب از آب تکان بخورد

رھبری که . يعنی اساس رای رھبر است نه رای مردم. س جمھوری حکومت اسالمی توسط خمينیئيصدر اولين ر بنی

  !»خدا«دھد غير از به يک شيئی تخيلی به نام   بنی و بشری و نھادی حساب پس نمیبه ھيچ

بنابراين، انتخابات در ايران تحت حاکميت ! ھمتاست شايد از اين نظر ھم انتخابات حکومت اسالمی در جھان، بی

 را با توجه به ھای درونی حکومت است که قدرت و ثروت جامعه  شيفت جديدی برای جناحتعيينجمھوری اسالمی، 

در عين حال ھمين نمايش انتخابات نيز برای جھان . شرايط جديد جامعه ايران، منطقه و جھان، بين ھمديگر تقسيم کنند

ھای اقتصادی، سياسی و نظامی و  ست که دولت را انتخاب ملت بنانند و مشکلی در بده و بستان داری کافی سرمايه

 سال گذشته، ٣٩ھای حکومت اسالمی ايران در اين  بنابراين، ھمه انتخابات.  باشندديپلماتيک خود با ديکتاتورھا نداشته

ی ھم صورت گرفته در راستای منافع و بقای تغييررو، ھر  اند از اين ات مھمی در جامعه ايران به وجود نياوردهتغيير

ھای فردی و جمعی، تشديد  ادیتر مردم از نظر اقتصادی، معيشتی، اشتغال، سرکوب آز حاکميت بوده و به فالکت بيش

  . سانسور و اختناق منجر شده است

چون رای دادن، نه تنھا در ميان شھروندان  ھای تلخ و شکست خورده ھم رسد که انگار تجربه نظر می انه باز ھم بهتأسفم

ده و عادی و  پذيرفته شمسألهيک  نگاران نيز به عادی، بلکه در ميان برخی از ھنرمندان و نويسندگان و روزنامه

جھت نيست که در انتخابات اخير رياست جمھوری اسالمی، کم نبودند ھنرمندان معروف  بی. تکراری تبديل شده است

، »معمای شاه«چون   ھمئیھا ھا و سريال  برايشان به وجود آمده تا در فيلمئی که فضائیھا ويژه آن سينمای ايران، به

ھا فالن آقازاده و يا سردار سپاه و  گذاران آن ند و اھميتی ھم ندارد که سرمايهو غيره بازی کن» ھا عاشقانه«، »شھرزاد«

شده تاريخی  کننده و تحريف ھای سرگرم انداز معلمان را نيز خالی و برای اين سريال غيره است که حتی صندوق پس

ير رياست جمھوری اسالمی، دھند؛ در تبليغات برای انتخابات اخ ھا اختصاص می نفع حاکميت اسالمی و دستمزد آن به

 معيشتی دامن اکثريت معلمان و تأمينھم در شرايطی که فقر و فالکت اقتصادی و  آن. وارد مسابقه با ھمديگر شده بودند

ھا و  برای اين خانم. کند ھا غوغا می ھای اجتماعی در ميان خانواده آن ھای مزدبگيران را گرفته و آسيب ھمه خانواده

شان کودکان حتی  ما مھم نيست که ھر روز و ھر لحظه در مقابل چشم» وطنی« ھنرمند و پرمدعای آقايان نويسنده و

زنی و غيره بر ھر ھر  فروشی، واکس ، فالئیشو فروشی، ماشين  رنجور و پريشان به گلئیچھار يا پنج ساله نيز با سيما

  ... و!ھا مشغولند ھای خطرناک و متروھا و خيابان کوی و برزن و سر چھارراه
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اند  دليل اين که اين مطالبات برآورده نشده ھا به درھر صورت، اکنون مطالبات مردمی بسيار زياد است و در اين دھه

ھای فردی و جمعی  اند؛ ابعاد مختلف شئونات زندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و آزادی ھم انباشته شده روی

فته تا باز شدن فضای سياسی و بھبود موقعيت زنان و کودکان گرفته تا ھای مدنی گر از آزادی. گيرند را در بر می

ھای مردم مشھودند، اما پيش از ھر چيز بايد در  نيازھای معيشتی و رونق فضای کسب و کار، ھمه و ھمه در خواسته

اما حرف راست را  تبليغات انتخابی و چه بعد از به قدرت رسيدن، الز مداران حاکم چه در دوره نظر بگيريم که سياست

در ايران نھادھای . ھا را داشته باشند چنان حمايت آن شان شکاف ايجاد نکنند و ھم کم در ميان ھواداران زنند تا دست نمی

  .موازی زيادی وجود دارند که با امکانات فراوان، توان سرکوب دولت را تسريع دارند

ندان و شکنجه، اعدام و ترور، فقر و فالکت کمرشکن و به اين ترتيب، با توجه به چھار دھه سرکوب و سانسور، ز

گر و تروريسم، به  ھای ويران ھای ميليتاريستی و جنگ ھای کالن کشور به عرصه طور کلی اختصاص سرمايه به

اين نوع انتخابات و فرھنگ کانديد شدن و انتخاب کردن در ذھن بسياری از مردم ايران، ... ھا، سپاه پاسداران و آقازاده

ترين نفعی برای اکثريت مردم  چرا که تکرار دايمی اين سناريوھا، تاکنون کم. ک اقدام سياسی به نفع حاکميت استي

  .نداشته است

 - ملت «ست زير سئوال بردن و رد محکم فلسفه  چه که اکنون برای نشان دادن دورنمای جامعه ايران، ضروری آن

اقليتی ! گر و استثمارگر است دار سرکوب رين ابزارھای اقليتی سرمايهت ترين و اصلی عنوان مھم و ھر دولتی به» دولت

سو   اطالعاتی، از يک-ھای رنگارنگ امنيتی  ، ارگانپوليسکران، ارتش،  ھای بی که با اتکا به قدرت مطلق و ثروت

د و از سوی کن رحمانه سرکوب می ھرگونه درخواست و مطالبه بر حق و عاالنه اکثريت استثمارشدگان جامعه را بی

دفاع را  گناه و بی ھای بی اندازند و انسان ای و نيابتی و تروريسم دولتی و غيردولتی راه می ديگر، جنگ داخلی و منطقه

طوری که در حال حاضر، امنيت اکثريت شھروندان عادی جھان، از نظر مالی و  فرستند به دسته به ديار نيستی می دسته

بنابراين، در قرن بيست و يکم، بحث از .  و دايمی قرار گرفته است  خطراتی عديدهمعيشتی، امنيتی و جانی در معرض

مانده و تکرار تاريخ کھنه شده است؛ در حالی که اکنون رشد سطح   کنم ھر دولتی، تفکری سنتی و عقبتأکيددولت و 

د ھمه مسايل جامعه خود را  رسيده که قادرنئی طبقاتی اکثريت شھروندان جھان، به جا-دانش و اگاھی عمومی سياسی 

گری به نام شاه و  گر و غارت خور و سرکوب خوبی مديريت کنند بدون اين که نيازی به آقاباالسرھای مرتجع و مفت به

  . س جمھور و دولت نداشته باشندئيشيخ و ر

ليه ھرگونه  طبقاتی بر ع-يک عرصه مھم مبارزه سياسی »  دولت-ملت «نھايتا در جھان امروز، رد محکم فلسفه 

 يک جامعه ئیانداز برپا داری و کار مزدی بوده و از طرفی افق و چشم گری سيستم سرمايه تبعيض و استثمار و وحشی

  !دھد مدرن، آزاد، برابر، انسانی، عادالنه و بدون تبعيض و استثمار را به ما نويد می
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