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 روحانی! حسن شیخ «امنیتی» کابینه دومین
 

 بهرام رحمانی  
bahram.rehmani@gmail.com  

 
 مقدمه

، از 1396مرداد  17شنبه  فهرست وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم به ریاست شیخ حسن روحانی، به جز وزیر علوم روز سه
همه این وزرا، همانند کابینه  ری، معاون پارلمانی حسن روحانی، به هیئت رییسه مجلس تحویل داده شد.سوی حسینعلی امی

 نخست روحانی، دارای سوابق امنیتی و سرکوبگری هستند!
را فارغ و جدای از فضای   ها و فضای سیاسی و انتخاباتی خود حالی در دانشگاه حسن روحانی در ،«مشرق نیوز»گزارش  به

سعی دارد با این شیوه یک چهره روشنفکر از خود بسازد و در همین راستا دوقطبی کاذب فضای امنیتی  کند و ی تعریف میامنیت
 اواند و سبب آشنایی  اش چندین نفر هستند که سابقه امنیتی داشته آزاد در ذهن جامعه ترسیم کند که در میان اطرافیان و کابینه -

 .نیز دارای سوابق امنیتی هستند شهای امنیتی بوده است. حتی برخی مشاوران در پستبا این افراد نیز حضور روحانی 
 :گوید می 93در همین باب روحانی در دانشگاه تهران در مهرماه سال 

ما باید احتیاط و مراقبت کنیم . الاقل این رئیس جمهور در امنیت ملی متخصص است، اگر در چیز دیگری تخصص نداشته باشد»
ای در خارج داریم.  ریم اساتید خارجی بیایند و اساتید ما بروند خارج و ارتباط داشته باشیم. ایرانیان بسیار فرهیختهولی بگذا

یک ترم دانشجو را بفرستیم کشور خارج. الاقل یک دانشگاه درست کنیم که زبانش در کالس انگلیسی باشد تا بتوانیم دانشجوی 
 .«خارجی جذب کنیم

چیان و  از جمله به سوابق امنیتی حمید چیت ،1392خود به مجلس در سال  اولین کابینه معرفی وزراء چنین روحانی در هم
گویند کابینه امنیتی است، من به  که کسانی می البته این»  گوید: کند و می صالحی امیری وزیر پیشنهادی نیرو و ورزش اشاره می

 .«کنیم است و همه ما به آن افتخار می گویم اگر کسی فهم امنیتی داشته باشد، حسن ها می آن
که در  اند بعد از این های امنیتی فعالیت داشته پیش از این در حوزه اوحالی که حسن روحانی و برخی از وزراء  در ،با این حال

ی بارزش نشان دهند که ویژگاست « یآزاد» که طرفدار دولت یازدهم قرار گرفتند، با ژست ضدامنیتی سعی کردند خود را فردی
 .مقابله با فضای امنیتی است

عنوان وزیر فرهنگ و  بار رای نیاورد و در نوبت دوم به صالحی امیری دو بار به مجلس معرفی شد و اولین ،در همین باب
نگاه »گوید:  ارشاد اسالمی به جای علی جنتی از مجلس دهم تاییدیه گرفت یکی از این وزراء است که برای این منظور می

 «.ی به فرهنگ نتیجه ضد امنیتی داردامنیت
و نتیجه حضور او در پست وزارت  اوطلب حامی صالحی امیری درباره سابقه امنیتی  جاست که تابش نماینده اصالح جالب این
 .«شود وجود آمدن امنیت فرهنگی می هامیری سبب ب سابقه امنیتی صالحی»  :گفته استفرهنگ 

 
 ه مجلسفهرست وزیران پیشنهادی روحانی ب

گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس، اعالم کرد که محمدجواد آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات و فناوری  به
محمود علوی برای وزارت اطالعات، مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمد جواد ظریف برای وزارت امور   اطالعات،

هاشمی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی   زاده حسن قاضی  بطحایی برای وزارت آموزش و پرورش و خارجه، محمد
 اند. شده
چنین علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا آوایی برای وزارت  هم

رت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح، عباس آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری دادگستری، امیر حاتمی برای وزا
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور، 

 اند. فر برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده وزارت نیرو و مسعود سلطانیهللا بیطرف برای  بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت، حبیب
گفت: هفته آینده، رای اعتماد به  شنبه بر عهده داشت،  گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان که ریاست جلسه مجلس را در روز سه به

 وزرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
های  های وزیران پیشنهادی را در کمیسیون اخلی مجلس شورای اسالمی، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامهبراساس آئین نامه د

 تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صالحیت وزرا شود.
محمدجواد    اند. اسامی این وزیران، یران دولت یازدهم شدههشت تن از آنان جایگزین وز  بر اساس فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی،

 هللا بیطرف است. عباس صالحی و حبیب  محمد شریعتمداری، امیر حاتمی،   مسعود کرباسیان، محمد بطحایی، علیرضا آوایی،  آذری جهرمی،
عنوان گزینه  دانشگاه خواجه نصیر طوسی به ها از خاکی صدیق، رییس در این میان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، برخی از رسانه
 برند. مدنظر حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام می

های زیادی از سوی  درخواست تر، در این حال، روحانی هیچ وزیر زنی را برای دولت دوازدهم در نظر نگرفته است. در شرایطی که پیش
اسالمی و یا عناصر بازارگرم کن حکومتی، برای تعیین وزیر زن در دولت دوازدهم مطرح شده بود. ستیز  ن به بنیادهای حکومت زنمیمتوه

یا برخی نمایندگان شورای اسالمی، برای این  کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده بودند. تن از نمایندگان مجلس خواستار به 175از جمله 
 ریزند. اشک تمساح می ها انتخاب نشده، آن« قوم و قبیله»که وزیری از 

متاسفانه از قوم ترک هیچ وزیری در دولت انتخاب »شنبه در تذکر شفاهی گفت:  محمدحسن نژاد، نماینده مرند و جلفا در مجلس، روز سه
 «نشده است که این جای سئوال دارد.

از » ، افزود:«وم الیق حضور در کابینه را نداشتآیا یک فرد از این ق»که  وی با بیان این  گزارش خبرگزاری خانه ملت، متعلق به مجلس، به
باشد که حداقل معاون و یا رییسی در یک سازمان از  مند هستیم حاال که وزیری از این قوم اعالم نشده است بهتر می رییس جمهور واقعا گله

 .«های آینده چندین وزیر ترک را در کابینه قرار داد این قوم پرورش پیدا کند تا بتوان در سال
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چه که از وزیران  چنان»تیر هشدار داده بود:  28روز   پور، نماینده ارومیه از مجلس، پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، نادر قاضی
عضو دارد انتظار رای دادن به  110نشین که  ترک زبان، کاردان، متخصص و متعهد معرفی نشوند، دولت اصال از فراکسیون مناطق ترک

 «ی شده را نداشته باشد.وزرای معرف
گفت که این فراکسیون از گزینه پیشنهادی دولت « نمایندگان والیی»گوی فراکسیون  نوشته ایسنا، حسین نقوی حسینی، سخن در این میان، به

 کند. دوازدهم در وزارت دفاع استقبال می
های فراکسیون نمایندگان والیی  قرار است کمیته»ن گفت: چنین درباره نحوه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت در این فراکسیو او هم

 «ها، صالحیت وزرا مورد بررسی قرار گیرد. های انتخاب وزرا را در هر حوزه تعریف کنند تا براساس آن شاخصه شاخصه
ت وزیران آغاز بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، یک هفته پس از معرفی اعضای دولت، روند رأی اعتماد برای هیئ

 .شود می
ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است. در واکنش به این اخبار،  در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه

ن دفاع، ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیرا رویه ثابت در همه دولت»سایت دفتر رهبر جمهوری اسالمی با انتشار مطلبی نوشت که 
 «امور خارجه و اطالعات بوده است.

وپرورش و ارشاد اسالمی،  ها مثل علوم، آموزش ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسالمی درباره برخی وزارتخانه هللا خامنه دفتر آیت
 «شود. میها  ها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کالن کشور به سمت آرمان چرا که انحراف در آن»دارد، « هایی حساسیت»

 

 
 

 اروپا!یه اتحاد های ، در لیست تحریمجانشین مصطفی پورمحمدی
اردیبهشت در  8های او وقتی بود که روز  حرف از جمله یکی، ه بودهای زیادی زد حرفخود،  96انتخابات سال  تبلیغات در، حسن روحانی

مسیرش : »ادعا کرده بودحسن روحانی  ،رانی ند. در آن سخنها فقط اعدام و زندان بلد همدان به رقبای انتخاباتی خود حمله کرد و گفت آن
سال فقط اعدام و  38هایی که در طول  کنند، آن بار دیگر مردم ایران اعالم می هم یک ،96اردیبهشت : »ه بودو افزود« مسیر آزادی است

 .«زندان بلد بودند را قبول ندارند

 

 
  سید علیرضا آوایی

 
البته  ،علیرضا آوایی بود و بس! اعدام و زندان ، کسب و کارش38است که در طول  کسی ،زیر دادگستریاو و پیشنهادی در فهرست اما

جانشین مصطفی  ،هایی است که فقط عدام و زندان بلد بودند و حاال قرار است وزیر حسن روحانی باشد. علیرضا آوایی تنها یکی از آن
را اعدام کردند.  67ی بوده است که دستور اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال از نفرات اصل ،پورمحمدی شده است. مصطفی پورمحمدی

 رو نشد. هدهندگان به روحانی روب طلبان و نیز رای ترین اعتراضی از سوی اصالح با کم اول روحانی،حضور او در کابینه 
مشغول به کار  اسالمی حکومتدادگستری در تاکنون  1357علیرضا آوائی وزیر دادگستری پیشنهادی حسن روحانی به محلس، از سال 

 ،1367دادستان عمومی و انقالب اهواز. سال  1357دادستان عمومی و انقالب دزفول بوده و در سال  ،1358او در سال  بوده است.
در اهواز  ،ها اعدامعام کرد. تعدادی از این  های سراسر کشور قتل زندانی سیاسی را در زندان هزاران اسالمی حکومتهمان سالی است که 
 عضو هیات مرگ در شهر اهواز بوده است. ،شود سیدعلیرضا آوایی اتفاق افتاد. گفته می

از جمله افرادی است که به علت نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا تحریم شده  ،وزیر دادگستری پیشنهادی روحانیچنین  هم
ایرانی از جمله سیدعلیرضا آوایی را  حکومت اسالمی مقام 32 ،2011اکتبر  10  - 1390 مهر 18طی تصمیم مورخ  ،پارواست. اتحادیه ا

http://www.dw.com/fa-ir/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF/a-40004384
http://www.dw.com/fa-ir/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85/a-39910774
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های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد. در بیانیه اتحادیه  از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. بر اساس این تصمیم کلیه دارایی
 ادگستری استان تهران مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده است.به دلیل مسئولیت در د ،اروپا آمده بود علیرضا آوایی

گر  های امنیتی، اطالعاتی و سرکوب چهره نیز ها تنها یکی از هفده تن وزرای پیشنهادی است. بسیاری دیگر از آن ،سید علیرضا آوایی
 هستند.

 
 «دغدغه اصلی رهبر»ترکیب کابینه دوم حسن روحانی و 

عنوان یادداشتی است که به این مناسبت روز جمعه ششم مرداد ماه در پایگاه « سالمی در خصوص کابینهدغدغه اصلی رهبر انقالب ا»
 .رسانی دفتر رهبر جمهوری اسالمی منتشر شد اطالع

های خارج از کشور نیز  از حدود دو هفته قبل، یک جریان خبری که از پشتیبانی پر حجم رسانه»در ابتدای این یادداشت آمده است: 
 «شوند. تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقالب اسالمی انتخاب می خوردار است، درصدد القای این ادعاست که تکبر

تیر ماه  22، وابسته به سازمان صدا و سیما است که چندی پیش گزارش داد حسن روحانی «باشگاه خبرنگاران جوان« »جریان خبری
 .ای به مشهد سفر کرده است اسالمی، علی خامنه برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری

گویند رییس جمهور در هر دو  اند می شماری از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم که تازگی در دو دیدار با حسن روحانی حضور داشته
 .است ای درباره کل کابینه خبر داده است. این مسئله با انتقادهایی هم روبرو شده دیدار از رایزنی با خامنه

من هم »وگو با روزنامه اعتماد سخنان روحانی در مورد این موضوع را چنین نقل کرده است:  محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در گفت
 «ام و االن هم در حال رایزنی هستیم.  در كابینه اول و هم دوم كل لیست وزرا را خدمت رهبری برده

های  های مختلفی داریم كه اگر مثال در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه سمتی گزینهگوید برای هر  به روایت صادقی، روحانی می
 .بعدی برسیم

باره  های دیگر نیز در این کند، رسانه ای منصوب می اش را خامنه های سازمانی که رییس پس از انتشار این خبر در یکی از زیرمجموعه
 .صحه گذاشتند« ادعا»اند بر درستی این  ندگانی که با روحانی دیدار کردههایی منتشر کردند و شماری از نمای گزارش

که شامل « ها رویکرد کلی رهبر انقالب در قبال دولت»افزاید  ها را شایعه خوانده و می ای این گزارش رسانی دفتر خامنه اما پایگاه اطالع
 .بوده است« حمایتی»شود همیشه  دولت حسن روحانی نیز می

دار کار سنگین مدیریت اجرایی است،  غرض آن است که دولتی که عهده»دداشت درباره منظور از رویکرد حمایتی نوشته شده: در این یا
گشایی کند. یک الزمه اساسی در تحقق این هدف، انتخاب مسئوالنی است که از  بتواند به وظایف خود عمل، و از مشکالت کشور و مردم گره

 «گزاری به مردم بدانند. و وظایف خود معتقد باشند و شأن خود را نوکری و خدمتبُن دندان به اصول انقالب 
فلسفه وجودی مسئوالن در نظام »کند که  او در انتخاب مسئوالن را متاثر از این رویکرد عنوان می« حساسیت اصلی»ای  دفتر خامنه

عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و  سئولیت بهگزاری به مردم است و باید مسئوالنی انتخاب شوند که به م اسالمی، خدمت
 «بندگان او بنگرند.

کند ممکن است  طور تلویحی رییس جمهور را متهم می کند که به ای نه تنها دخالت در انتخاب مسئوالن را تکذیب نمی عبارت دیگر خامنه به
 .کنند« تر چنگ زدن به دنیا برای بیش  وسیله»بدون دخالت او وزیرانی را انتخاب کند که موقعیت خود را 

ها، هماهنگی با رهبری در  رویه ثابت در همه دولت»تر است:  یادشده اعتراف به دخالت در انتخاب وزیران صریح  در سطرهای بعدی نوشته
رهبری در امور سیاست  انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطالعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای

 «امنیتی تعیین شده است. -خارجی و دفاعی
ای به این امور نشده است. مطابق  پردازد هیچ اشاره می« وظایف و اختیارات رهبر»قانون اساسی که به  110برخالف این ادعا، در اصل 

 .بر عهده رهبر است« خیص مصلحت نظامهای كلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تش تعیین سیاست»این اصل 
هم در مشورت با مجمع تشخیص از اختیارات رهبر ذکر شده و صحبتی از تعیین  آن« ها کلی تعیین سیاست»بیان دیگر در قانون اساسی  به

 .ها در میان نیست وزیران و مجریان این سیاست
 «شوند. ن و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میوزرا توسط رییس جمهور تعیی»کند  قانون اساسی تصریح می 133اصل 

 
اند و دولت تا کنون آن را تکذیب  شود سخنان صریحی است که برخی از نمایندگان مجلس از قول روحانی نقل کرده چه شایعه خوانده می آن

برای « مشورت با ارکان نظام»ر حال تیرماه تائید کرده بود که رییس جمهور د 28نکرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی 
 .انتخاب وزیران دولت دوازدهم است

 
های کلی  قانون اساسی در مورد تعیین سیاست 110خانه با ماده اول اصل  از سوی دیگر، اگر دخالت در انتخاب وزیران برخی از وزارت

 .های کلی مسئولیت دارند اجرای سیاست تواند شامل دیگر وزیران نیز بشود زیرا همه در نظام توجیه شود این دخالت می
و « کار درستی نیست»ها به مجلس  ای پیش از معرفی آن گوید ارائه فهرست وزیران پیشنهادی به خامنه نایب رییس مجلس علی مطهری می

 .کند ها را محدود می امکان اظهار نظر نمایندگان درباره این گزینه
از « سیل پیشنهادها»ای توسط روحانی، ترفندی برای راحت شدن از  رست تمام وزیران به خامنهدهد علنی کردن ارائه فه مطهری احتمال می

 .های مختلف باشد سوی جریان
تواند به نوعی دور زدن مجلس و در تناقض با  در هر صورت این اقدام احتمالی روحانی که هیچ مبنایی در قوانین جمهوری اسالمی ندارد می

 .گرایی ارزیابی شود ونشعارهای او در مورد قان

 
 جمهوری حسن روحانی مراسم تحلیف ریاست

ها و  ، بار دیگر صحنه سیاسی کشور شاهد باال گرفتن کنش96مردادماه  14جمهوری حسن روحانی، در روز  برگزاری مراسم تحلیف ریاست
 .اند باره فساد، به مضمون اصلی تبدیل شدهها در جناحی است. در این جنگ قدرت، موضوع فسادهای اقتصادی و افشاگری های بین  نزاع

های میلیارد  جریان محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم و هم دستان متهم ردیف اول فساد نفتی کشور، بدهی  ای شدن و باال گرفتن با رسانه
، «شهرداری تهران»سپاه و  «انبیا قرارگاه خاتم»دالری بابک زنجانی به شرکت نفت، و اعالم رابطه داشتن فسادهای این متهمان با 

ترین  نزدیک  )برادر حسن روحانی رییس جمهوری( و «حسین فریدون»گوی قوه قضاییه، از زندانی شدن  سخن ای، اژه غالمحسین محسنی
ن با های نجومی، دستگیر شد. اما حسین فریدون، یک روز پس از زندانی شد جرم فساد مالی در ارتباط با حقوق دستیار حسن روحانی، به

، با آمبوالنس از دادسرا به بیمارستان منتقل و سرانجام آزاد 96تیرماه  26سپردن وثیقه پنجاه میلیارد تومانی به دستگاه قضایی، دوشنبه 
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وش این م که او هم پس از چند روز آزاد گردید. !، روانه زندان شده بود96تیرماه  18نژاد( روز  )معاون احمدی شد! پیش از او، حمید بقایی
 چنان ادامه دارد. های درونی حکومت، هم های جناح بازی و گربه

همه،  اند، با این را موجب شده  ای ای رسانه های پردامنه و حاشیه داغ و بحث  های خبری که سوژه های جناحی بین طرفین، با این این تقابل
سیاسی  -های حکومت ترسیم کند. زیرا منافع اقتصادی ارگانخواری عناصر و  تواند دورنمایی از کاهش غارتگری و رانت نتوانسته و نمی

 یکدیگر گره خورده است. ، عمیقا به«حفظ نظام»شان در  مشترک ویژه با فصل ها در تقسیم ثروت و قدرت، به اشکال مختلف، به این جناح
گری و  شان با غارت یا مخالفت اصولیخواهی  وجه از سر عدالت هیچ گرایان به های مخالف حسن روحانی و اعتدال جویی جناح ستیزه
کشی  شان در بهره های اقتصادی زیر فرمان پروژه  اند که در بسیاری از های سپاه پاسداران نشان داده خواری نیست. برای مثال، فرمانده رانت

 اند. رحم محیطی بسیار ماهر و بی خشن از نیروی کار و عوامل زیست
هر قیمتی که شده  المللی، به های فراگیر بین است که برای جلوگیری از ابقا یا بازگشت دوباره تحریمچنین برای حکومت اسالمی ضروری  هم

ویژه در اروپا، اقدام کند. اخیرا امضای قرار داد با  های بزرگ خارجی، به سوی برقرار کردن رابطه و جذب سرمایه تر، به سریع چه و نیز هر
 هم در روز روشن، حراج منابع زیرزمینی کشور است.  تالش نابرابر و عجوالنه، آن ای از این  ، نمونه«توتال»شرکت نفتی 

حاضر به چیزی در حدود هفتاد درصد درآمدهای سال   های ثابت در حال شود که بدانیم درآمد سرانه کشور و قیمت تر می جا عیان فاجعه آن
این ترتیب، رفاه عمومی مردم  ی درصد کاهش درآمد سرانه داریم! بهس ،1355حاضر نسبت به سال   کاهش یافته است! یعنی در حال 1355

وپنج میلیونی مردم  شوند. حدود چهل فلج شده است... بیش از شصت تا هفتاد درصد مردم کشور جزو طبقه متوسط به پایین محسوب می
های اجتماعی  شت و در معرض انواع و اقسام آسیبهایشان را با درآمدهایشان تطبیق دهند بنابراین دچار تنگ دستی معی توانند هزینه نمی

مرکزی بیست تا سی درصد افزایش  تنها کاهش نیافته، بلکه طبق آمارهای بانک های پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش نه هستند. هزینه
د دوسوم حقوق خود را خصوص مردمی که در شهرهای بزرگ ساکن هستن رو هستند به بها روبه داشته است. مردم امروز با مشکل اجاره

 کنند.  بهای مسکن می صرف اجاره
دلیل کاهش اشتغال و عدم درآمد مناسب به  روند که به شمار می نشین کشور یکی از فجایع بزرگی به امروز دوازده میلیون حاشیه

 دنبال خواهد داشت...  بهای  تردید عدم ساماندهی مشکالت اقتصادی و اجتماعی بازتاب گسترده اند. بی نشینی روی آورده حاشیه
نقل از قدس آنالین،  اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، به )آل «تری نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. مشکالت اقتصادی بیش جاریقطعا سال »

 (1396ماه  فروردین 2چهارشنبه، 

 
 خرد! روحانی رای می ، وزیر کار پیشنهادیبا پول کارگران

ویژه در میان کارگران  کرد او به های فراوانی که نسبت به عمل اعتراض ، با وجودیس جمهور اسالمییاست که رعلی ربیعی از جمله وزرایی 
به جز  -های امنیتی کابینه یازدهم بوده است  که از جمله چهره -وجود دارد، قرار است برای بار دوم به مجلس معرفی کند. از علی ربیعی 

 کند. ت نمیخانه کارگر علیرضا محجوب کسی حمای
دهد علی ربیعی و احتماال خانه کارگر سازمان تامین اجتماعی را که سرمایه آن متعلق  سایت انتخاب گزارشی منتشر کرده است که نشان می

 و از جمله خرید رای نمایندگان مجلس، برای علی ربیعی رای اعتماد بگیرند.« هر طریق»اند تا از  به کارگران ایران است، بسیج کرده
سابقه، سازمان تامین اجتماعی به طور رسمی فعالیت و تالش گسترده خود را برای رای اعتماد به  ر این گزارش آمده است: در اقدامی بید

 آغاز کرده است.« مذاکره و تعامل با نمایندگان مجلس»ربیعی به عنوان وزیر کار را از طریق 
هر »صراحت خواستار انجام  به خرید رای نمایندگان مجلس آنان را تقویت کرده، بهانگیز که شائ ، در این اقدام حیرت«انتخاب»گزارش  به

 برای اخذ رای اعتماد ربیعی شده است.« اقدامی
 

 
 

، این سازمان عریض و طویل، (3/5/1396مین جلسه شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی مورخ ) 125جلسه رسمی  براساس صورت
، «جهت اخذ رای اعتماد حداکثری وزیر در مجلس موارد زیر در اسرع وقت انجام شود»دستور داده تا  ها و ... به عوامل خود معاونت

انجام « گیری برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای»از عوامل این سازمان خواسته شده  امواردی که رسم
 گیرد.

ئه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس سخن به میان رفته تا از این طریق، فضا برای اخذ رای در مفاد این دستورالعمل به دفعات از ارا
 )ربیعی( فراهم شود! اعتماد به وزیر کار

گوید که ربیعی برای دوباره  می« امید»علی ربیعی گزینه حسن روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سخنگوی فراکسیون 
 .کرده است« گری بیال»وزیر شدن 
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سو  کارنامه علی ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم نه تنها از نظر فعاالن کارگری بلکه از سوی نمایندگان مجلِس هم
مجلس معرفی کرده آمیز نیست. با این حال حسن روحانی بار دیگر او را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به  با دولت هم موفقیت

 .است
مرداد با انتشار یک سند از فعالیت و تالش گسترده مدیران سازمان تامین اجتماعی برای رای اعتماد  16دوشنبه « انتخاب»پایگاه خبری 

 .نمایندگان به ربیعی به عنوان وزیر کار در دولت دوازدهم جمهوری اسالمی خبر داد
را برای اخذ رای اعتماد « هر اقدامی»یران زیر مجموعه وزارتخانه خواسته شده است که در سند منتشر شده از کلیه معاونین و مد

 .حداکثری علی ربیعی انجام دهند
شدگان و رایزنی  های مختلف، اختصاص اعتبار ویژه برای پرداخت تسهیالت به بیمه افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در استان

س به منظور جلب رضایت و رای اعتماد آنان، از جمله اقداماتی است که به تصویب شورای معاونین مدیران استانی با نمایندگان مجل
 .سازمان تامین اجتماعی رسیده است

خواسته « معاونت فنی و درآمد»جلسه رسمی شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی که سوم مرداد امسال برگزار شده از  براساس صورت
یش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق با افزا»شده است که 

 «نمایندگان مجلس ارائه کند.
بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیالت به »چنین معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی نیز موظف شده است که  هم

 «تمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند.بیمه شدگان و مس
علی ربیعی برای باقی ماندن در مقام وزیر « گری البی»مرداد به صورت تلویحی  16دوشنبه   «امید»گوی فراکسیون  بهرام پارسایی، سخن

 .ایید کردتعاون، کار و رفاه اجتماعی را ت
ای امضاء شده که به  جلسه در شورای معاونین سازمان تامین اجتماعی صورت»او بدون افشای جزئیات، تنها به این نکته بسنده کرد که 

 «گری با نمایندگان مجلس است. دنبال البی
اولین بار است که یک »کرد و گفت: توصیف « سابقه بی»چنین سفرهای استانی وزیر کار در آستانه معرفی هئیت وزیران را  پارسایی هم

 «کند. ها سفر می وزیر در ایام رای به کابینه این میزان به استان
خواند و گفت که او یکی از وزرایی « نامساعد»او جو مجلس نسبت به معرفی دوباره ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 

 .بود که در فراکسیون امید نمره منفی گرفت
فراکسیون امید تابستان سال گذشته در نخستین روزهای آغاز به کار مجلس دهم طرح استیضاح وزیر کار را پیگیری کرد اما با رایزنی 

 .برخی از نمایندگان و اعضای کابینه این طرح از دستور کار مجلس خارج شد
 

یک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور رییس جمهوری ربیعی پیش از این عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو مرکز تحقیقات استراتژ
های نخست پس از  در دولت محمد خاتمی، معاون حقوقی وزارت اطالعات در دولت هاشمی رفسنجانی و از فرماندهان سپاه پاسداران در سال

 .اسالمی بوده است حکومتاستقرار 

 
  ؟!«گویان دولت راست»

ها،  ها و تجربه ، با داشتن بهترین ظرفیت«داری مدرن نولیبرال سرمایه»های سیاسی  نماینده گرایی، در مقام حسن روحانی و جناح اعتدال
ها بودند. روشن است که  ترین گزینه های اقتصادی نئولیبرالی، بهینه های سیاسی در عرصه دیپلوماسی و گسترش تعدیل برای تنظیم اقدام

های مالی و  های کالن خارجی، رانت  یند برقراری پیوندهای استوارتر با سرمایههای کالن حامی آن، در فرا گرا و سرمایه جناح اعتدال
تر خواهد شد و به  داری، پرنفوذتر و فربه ها سرمایه کنند، در نتیجه، در مسیر استمرار این سیاست ای سودهای کالنی کسب می سیاسی

 امن خواهد زد. های بزرگ، د این ثروت کشمکش و دعواهای جناحی برای چنگ انداختن به 
کنم.  ها در عرصه اقتصادی اشاره می ترکنیم به چند ادعای آن برای این که به ماهیت ریاکارانه خود شخص روحانی و وزیرانش را روشن

توانیم در  ما می»، در مقام کاندیدای ریاست جمهوری، گفت: 1392خردادماه  7شیخ حسن روحانی، بیش از چهار سال پیش، یعنی در روز 
، تاکید کرد: «گویان است این دولت، دولت راست»که:  ماه بعد، با اعالم این 16و تقریبا « فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم یک

او یک هفته ( 1393مهرماه  15)خبرگزاری مهر،   «شود، کسی تردید کند. عنوان نباید در آمارهایی که از نهادهای دولتی اعالم می هیچ به»
حتی اخیرا وزیر کار ( 1393مهرماه  22)خبرگزاری مهر،    «گویم. پیروزی بزرگ اقتصادی را به ملت بزرگ ایران تبریک می من»بعد گفت: 

 (1393تیرماه  30)خبرگزاری ایرنا،  «به بعد از رکود خارج شدیم. 93توان گفت از سال  صورت قاطع می به»او، ربیعی ادعا کرده است: 
 

برای گذشتن از رکود »عنصر مورد اعتماد بانک جهانی و مشاور ارشد اقتصادی روحانی، گفته است:  اکنون نیز مسعود نیلی، این
نظر  تیرماه( به 26)روزنامه جهان صنعت،  «سال زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است. 10تا  7وجودآمده در دولت قبل،  به
اند. تازه نیلی به ابعاد  شان، هماهنگ نشده زیر کار او، با آمار مشاور ارشد اقتصادیو و« گویان دولت راست»رسد آمار اقتصادی رییس  می

سطح درآمد خانوارهای ایرانی در »کند:  سال به بار آورده چنین اقرار می 6مدت  و تنها به 1392ای که حکومت اسالمی تا سال  دیگر فاجعه
درصد  38بود که در همین بازه زمانی سطح درآمد یک خانوار روستایی  86سال ها در  تر از سطح درآمد آن درصد پایین 22حدود  92سال 

تر شد... هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد... در سال  درصد کوچک 17صنعت  92و  91های  در سال ...کاهش پیدا کرد
پارچه در این بخش مصوب کنیم... اگر فکری  ستیم سندی یکاقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد اما هنوز نتوان  80
 «مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسائل دیگر اتفاق خواهد افتاد. حال صنعت نشود، این بخش نصف و به به

های او پیداست که پس از  هاندازد، اما از گفت نژاد می گردن دولت محمود احمدی گرچه نیلی نیز مامن روحانی و دیگران، تمام مشکالت را به 
که قرار  به ریاست روحانی، در حالی« گویان دولت راست»سپری شدن چهار دهه از عمر حکومت اسالمی و چهار سال از بر سر کار بودن 

نها حتی اختصاص یابد، حکومت نه ت« ایجاد اشتغال»به توسعه صنعت و « ها مندی یارانه هدف»درصد منابعِ مالی حاصل از اجرای  30بود 
 .ای برای توسعه صنعت ندارد، بلکه به جای اشتغال نیز طرح سیاه کارورزی بردگی را به جای اشتغال قرار داده است  برنامه

 
، حتی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اقرار کرده بود که 1396هزارتومانی کارگران در سال  900حدود در رابطه با دستمزد ماهانه 

تر از  شود... معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کم وذهاب کارگران هم نمی شهرها، هزینه ایاب در کالن»حداقل دستمزد کارگران 
 (1395اسفندماه  9)خبرگزاری ایلنا،  «میلیون تومان نیست. 4
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 به جای اشتغال دولت روحانی «کارورزی»طرح 
ابات ریاست جمهوری اخیر، ابتدا تالش کرد قانون کار را باز هم به نفع عنوان وزیر کار کابینه نخست خاتمی، قبل از انتخ ربیعی به

رو شد و از سوی  سو، با اعتراض شدید کارگران روبه داران تعدیل کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما وقتی که از یک سرمایه
بار دولت روحانی، سناریو جدیدی را با توجیه حل مشکل  نشان نبود پیشنهادشان را از مجلس پس گرفتند. اما ای دیگر، به نفع انتخابات

 علم کرد.  «اشتغال»به جای  «بیکاری»
ارائه دوباره الیحه اصالح قانون کار در تابستان سال گذشته به مجلس که پس از اعتراض گسترده کارگران از سوی کمیسیون اجتماعی 

و کنشگران در ایران را برانگیخته، ممانعت از تعیین حداقل دستمزد بر مبنای مجلس رد شد، طرح کارورزی که اعتراض بسیاری از فعاالن 
چنین  سبد معیشت، تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معترض، کشته شدن کارگران در معدن یورت و افزایش آمار مرگ کارگران و هم

 .اعی در دولت یازدهم استافزایش دوباره نرخ بیکاری بخشی از کارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتم
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت   های اجرایی، تصویب نامه ای به کلیه دستگاه چندی پیش معاون اول دولت حسن روحانی، در ابالغیه

کرد. سه  را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان تقریبا یک میلیون شغل ظرف یک سال، ابالغ« اشتغال فراگیر  برنامه»عنوان 
مستقیما قصد پایین آوردن میزان دستمزد کارگران را دارند. « اشتغال فراگیر  برنامه»طرح از مجموع چهار طرح تدوین شده در 

سال  2ماه تا  6سال شامل این طرح هستند و قرار است این افراد بین  35تا  15التحصیالن دانشگاه، سربازان و همه بیکاران بین  فارغ
های اقتصادی مشغول به کار شوند تا اشتغال ایجاد شود. ولی طبق همین  هزار تومان در بنگاه 350با دستمزدی بین صفر تا  بدون بیمه و

قانون، هیچ اجباری برای استخدام این کارگران ارزان قیمت و بدون بیمه توسط کارفرمایان وجود ندارد! تصمیمی که ظاهرا قرار است نتیجه 
زمان  ها و کمک مالی از طریق تامین نیروی ارزان قیمت برای کارفرمایان باشد ولی هم ، افزایش سابقه کار آنآن آموزش نیروهای کار

چنین از حذف  صدای کارگران به این طرح بلند شده است و می گویند امنیت شغلی ندارند. اما باز هم کارفرمایان که از این طرح و هم
 اند که کمبود نقدینگی دارند!  ند هستند باز هم داد و فعان راه انداختهغیررسمی قانون کار در ایران بسیار خرس

زنند که امنیت شغلی در ایران نابود خواهد شد و طرح دولت مغایر قانون اساسی و در ضدیت کامل با قانون کار در ایرن  کارگران فریاد می
 ی است. گار داری و بی گویند این طرح یادآور دوران برده است. دانشجویان می

هزار تومانی در ماه کار بکشد و شاید هم  350التحصیالن و بیکاران فقط با حقوق  خواهد از دانشجویان و فارغ در واقع دولت روحانی می
 ها، به عنوان اعتصاب شکن و پایین آورددن دستمزدها و تعدیل نیروی کار استخدامی استفاده کنند. درآینده از آن

 
کارورزی طرح یک »باره نوشت:  ، در این«طرح کارورزی»خواندن « شاگردی -فرزند خلف استاد»، با 1396ه تیرما 31روزنامه شرق، 

تر از آن، طرح  دولت نبوده... این طرح از نادر محصوالت مشترک هر دو جناح عمده سیاسی بوده است. جناح مقابل نیز هفت سال قبل
 «شاگردی، را اجرا کرده بود. -مشابه با نام، استاد

تیرماه( و  16)خبرگزاری مهر،   «نفری جمعیت بیکار دارد. 575هزار و  163، حاکی از افزایش 1396در سه ماه نخست سال »بازار کار 
در رابطه با « کار شوند؟ ها... مشغول به آموزان در آن مگر شغلی به وجود آمده است که کارورزان و مهارت»تیرماه ایلنا نوشت:  17روز 

گونه حقی برای کارورز از جهت  گذار در این طرح، هیچ قانون»گر حقوق کار و تامین اجتماعی گفت:  ، یک پژوهش«زیکارور»طرحِ 
، دولت «کارورزی»دیگر، با اجرای طرح  عبارت تیرماه( به 31)روزنامه شرق،  «شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.

سوم حداقل دستمزد  یک« کارورزی»که در طرح  مانده در آن را دارند در نظر دارند. در حالی ایتی باقیهای حم حذف قانون کار و اندک ماده
تیرماه، در  31 هزار تومان در ماه و بدون برخورداری از بیمه درنظر گرفته شده است، روزنامه شرق، 310هزار تومانی، یعنی  930

برای کارگران شاغل و بیکار در تمام »عنوان کرده که در آن « کارورزی»طرحِ  «طرح تکمیلی»را « آموزی طرح مهارت»مقاله دیگری، 
تر از کارورزی تدارک دیده است... یعنی رسیدن  سطوح تحصیلی و با هر سطحی از سابقه کار و مهارت، شرایط مشابه و در مواردی سخت

های نهاد دولت در ایران برای جذب  ی... مجموعه تالشوقت»افزاید:  مقاله شرق می« ترین نیروی کار منطقه. به هدِف عرضه ارزان
زند، اما  هر دری می  بینیم که برای دلبری از معشوق به ای از عاشق دردمند اشعار کالسیک فارسی را می گذاران را مرور کنیم، چهره سرمایه

بینی و درک شرایط پیرامون را  د گرفتار، انتظار واقعتوان از این موجو سختی می گردد... به در نهایت دست از پا درازتر به خانه اول بازمی
 «داشت.

سال  16های دانشگاهی با بیش از  کرده هزار تومان در ماه، تحصیل 310تقریبا دو ماه پیش، مسئولین دولتی اعالم کردند که برای دریافت 
از طرح « آموختگان به استقبال کم دانش» ای کشور، با اشاره اخیرا معاون سازمان آموزش فنی و حرفه« اند. صف کشیده»تحصیل 

التحصیالن اطالعات کاملی نسبت به این طرح  این علت است که فارغ معتقدم اگر استقبال کمی نشان داده شده به»، گفت: «کارورزی»
 ردادماه(م 4 )ایلنا، «اجرا است. اکنون در بسیاری از کشورها در حال  اند چون این الگو و مدل موفق بوده و هم نداشته

 
 نهادینه شدن فساد اقتصادی در حکومت اسالمی ایران

های نجومی، قاچاق، فرار مالیاتی آستان قدس و دیگر نهادهای انتصابی، بخشی از فساد سیستمی است. دخالت گسترده  خواری، حقوق رانت
ای در  طوری که خامنه ی کالن در جریان است. بهها خواری سپاه پاسداران در اقتصاد، بخش دیگری از فساد سیستمی است که همراه با رانت

 در این مورد در دیدار با دانشجویان گفت: ،1396خرداد  17
گویند. ببینید؛ نگاه من، دید من، این است که فساد در کشور  های دوستان هم بود، بیرون هم شنفتم که می راجع به فساد؛ در صحبت»

گوید. فساد سیستمی یک چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت  ی خود میگوید سیستمی است ب سیستمی نشده. هر کس می
جوری نیست...  کرد؛ امروز این گشت تا آدم سالم در آن پیدا می طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می طاغوت بود؛ سیستم به

 «شود عالج کرد. این فسادهای موردی را می جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و منتها این
هایش، فساد در حکومت اسالمی  ای دروغی بیش نیست. چرا که با اقرار بسیاری از عناصر حکومتی و گزارش ارگان اما این ادعای خامنه

 گو نیست. نهادینه و سیستمی شده است و کسی هم پاسخ
کار را دنبال « دقت»هاد از جمله وزارت اطالعات و نیروی انتظامی است که به کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از ده نبرای مثال، 

در عین حال برخی روش برآورد آمار قاچاق به لحاظ تجارت بین کشوری  کنند و آمار ارایه شده نشئت گرفته از تالش این کارگروه است. می
 .درصدی دارد 50تا  30کنند که برآوردها حکایت از خطای  مطرح می

گفته عبادی، از میزان قاچاق مهارشده هفت میلیارد دالر مربوط به قاچاق خروجی از جمله سوخت است که آمار تولید و نیاز آن کامال  به
شدت افزایش یافت. او  تن در تحریم به 500گردد؛ این در حالی است که آمار شناور زیر  بخشی از این مسایل به تحریم برمی مشخص است.
 1/5توان به صفر رساند؛ چراکه  حجم قاچاق را نمی»خبر داد و گفت:  1396وه استخراج آمار قاچاق برآوردی تا پایان سال از تغییر در شی

 شود میلیارد دالر کاالی ممنوعه وارد کشور می
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 دیدار اخیر و مهم روحانی با فرماندهان سپاه

ه پاسداران، در هفته پیش از مراسم تحلیف، که درحقیقت صحنه توافق دو رتبه سپا از سوی دیگر، دیدار مهم روحانی با فرماندهان عالی
ها، روحانی در   گذاری کشور، از جمله عرصه اقتصادی بوده، حائز اهمیت است. بنا بر گزارش رسانه جناح اصلی در عرصه سیاست

های خود و امور نظامی برگردد، در واقع عرصه  نکه سپاه باید به پادگا  های اخیر با دست شستن از شعار پیشین خود مبنی بر این هفته
 میلیارد تومان( در کشور را یک پارچه در اختیار فرماندهان سپاه قرار داد. 200های بیش از  )پروژه های اقتصادی کالن فعالیت

، گزارش داد که 96دادماه مر 3ارزیابی کرد. روزنامه شرق، « نویدبخش همکاری بیش از پیش دولت و سپاه»روزنامه شرق این دیدار را  
های اقتصادی این نهاد نظامی در اقتصاد مشخص  تا حریم فعالیت»اند  توافق رسیده االنبیا، بازوی اقتصادی سپاه، و دولت به قرارگاه خاتم

ارگاه بنا بر آن است که قر»نقل از غالمرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نوشت:  این روزنامه به« شود.
میلیارد تومان درنظر گرفته شده  200کاران داخلی نیست. حد کف، چیزی حدود  هایی وارد شود که در توان پیمان االنبیا(، در بخش )خاتم
 «است.

 
 

ظوری که اخیرا زیر فشار برای بازگشت به  کند به اسالمی پافشاری می  چنان بر سر منافع اقتصادی خود در حکومت سپاه پاسداران، هم
کنند و از این پس  های بزرگ را اجرا می اند که فقط پروژه ها قرار گرفته و فساد مالی در میان فرماندهان آشکار شده، مدعی شده پادگان
 آمده است: های واگذار شده به سپاه پاسداران شرکت  ویکی لیکس درباره کنند. در اسناد های کوچک را قبول نمی پروژه

میلیارد دالر  8/7میلیارد دالر ارزش گذاری شد و سپاه  9میلیون موبایل به مبلغ  33میلیون خط زمینی و  22 شرکت مخابرات ایران یا -1
 .تر میلیارد دالر برآورد شده یعنی پنج برابر بیش 45بابت آن پرداخت . قیمت واقعی شرکت مخابرات ایران حداقل 

گذاری شامل داروسازی سینا، شرکت فناوران، سیمان سپاهان، سیمان  سرمایههای  ترین شرکت گذاری غدیر، یکی از بزرگ شرکت سرمایه -2
میلیارد دالر  5/1کردستان،بانک پاسارگاد، سیمان شرق، کارخانجات ایران استیل، پتروشیمی زاگرس و صدها شرکت کوچکتر، به مبلغ 

 .میلیارد دالر برآورد شده است 4میلیارد دالر پرداخت کرد. قیمت واقعی آن  9/0قیمت گذاری شد، اما سپاه بابت آن 
 .میلیارد دالر توسط سپاه خریداری شد 1/2پاالیشگاه اصفهان  -3
 میلیارد دالر آن است. 7/1میلیارد دالر ارزش بانک پارسیان، سپاه صاحب  19بانک پارسیان: از  -4
 هزار دالر. 800این شرکت متعلق به سپاه است با ارزش درصد از  60صنایع پتروشیمی ایران.  -5
 میلیون دالر. 700درصد درمالکیت سپاه به ارزش  40پتروشیمی پارس  -6
 میلیون دالر. 600درصد مالکیت از آن سپاه میباشد به ارزش  19پتروشیمی مارون  -7
میلیون  300ها درآن واقع شده  د. تنها ارزش زمینی که کارخانهمیلیون دالر توسط سپاه خریده ش 400صنایع آلومینیوم ایران به قیمت  -8

 .شود دالر برآورد می
 .میلیارد دالر توسط سپاه خریداری شد 8/1میلیارد دالر به قیمت  2معادن فلزات واقع در انگوران به ارزش  -9

 )ارزش نامعلوم( ه است.درصد سهام این بانکها متعلق به سپا 15الی  10های صادرات، ملت و تجارت:  بانک -10
 میلیارد دالر. 1میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد. ارزش واقعی  150صنایع دریایی صدرا به قیمت  -11
گیرد، به  صادرات ایران از طریق آن انجام می-درصد کل واردات  60شرکت تاید واتر خاورمیانه در اسکله شهید رجایی بندرعباس که  -12

 .الر توسط سپاه خریداری شدمیلیون د 300قیمت 
 .میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد 150شرکت سرمایگذاری صنعتی ایران به قیمت  -13
 (دار )سهام میلیارد دالر. 3صنایع استیل مبارکه با ارزش  -14
 .شعبه در سراسر کشور توسط سپاه خریداری شد 260میلیون دالر و با  400بانک سینا به ارزش  -15
 .میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد 50کت توسعه شهری توس گستر به ارزش شر -16
میلیون دالر توسط سپاه  170میلیون دالر و به قیمت  400میلیون دالر قیمت گذاری شد با ارزش واقعی  180تراکتور سازی تبریز  -17

 .خریداری شد
 الر.میلیون د 10گذاری توسط سپاه به مبلغ  صنایع سدید سرمایه -18
 میلیون دالر. 8گذاری توسط سپاه به مبلغ  صنایع ایران مینرال سرمایه -19
 میلیون دالر. 15گذاری توسط سپاه به مبلغ  شرکت حفاری و معادن بافق سرمایه -20
 میلیون دالر. 10گذاری توسط سپاه به مبلغ  داروسازی جابر بن حیان سرمایه -21
استان سرمایه گذاری  24کارخانه آرد در  24میلیون دالر برای راه اندازی  140از جانب سپاه  گذاری مهر ایرانیان شرکت سرمایه -22

 . کرده است
 هایی که زیرمجموعه تعاون سپاه هستند: شرکت

 میلیون دالر توسط سپاه خریداری شد. 500)اتومبیل سازی( به ارزش  گروه بهمن -23
میلیارد دالر از  2میلیارد دالر از مایملک و  1درصد از سایپا متعلق به سپاه است  17ان( )دومین تولید کننده اتومبیل در ایر سایپا -24

 .سرمایه شرکت سایپا متعلق به سپاه است
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میلیون دالر از اموال و مایملک شرکت و  216درصد از این شرکت متعلق به سپاه است  16گذاری صنعتی بهشهر  شرکت سرمایه -25
 ایه شرکت متعلق به سپاه است.میلیون دالر از سرم 250

 .میلیون دالر از اموال شرکت متعلق به سپاه است 240گذاری بهمن  شرکت سرمایه -26
 .میلیون از سرمایه شرکت متعلق به سپاه است 30میلیون دالر از اموال شرکت و  23کاری ایران  صنایع جوش -27
 میلیون دالر. 250به مبلغ  درصد از شرکت متعلق به سپاه است 25پتروشیمی کرمان  -28

 
 ها را داراست عبارتند از:  درصد مالکیت آن 100هایی که سپاه  دیگر کمپانی

)سازده کامیون های شرکت ژاپنی ایسوزوی(، شرکت عصر  صنایع شاداب خراسان، هواپیمایی پارس، شرکت غذایی مائده ، بهمن دیزل -
 آفرینان. سازی ایران، شرکت صنایع ارزش بهمن، صنایع شاسی

 
 : کنند شامل هایی که متعلق به سپاه هستند و زیر نظر آن فعالیت می بانک

 (میلیون دالر افزایش یافته 850میلیون دالر به  350ماه از  6)سرمایه بانک قوامین ظرف   میلیون دالر مایملک. 850بانک قوامین با 
 .میلیارد دالر رسیده است 5/7میلیون دالر به  350ز بانک مهر متعلق به بسیج؛ ظرف چند ماه سرمایه بانک مهر ا -
 میلیارد دالر متعلق به سپاه. 2/1)بتاجا( با سرمایه  موسسه اعتباری نیروهای مسلح -
شعبه در سرتاسر کشور. سرمایه این موسسه ظرف یک سال  600میلیارد دالر مایملک و  66موسسه انصارالمجاهدین متعلق به سپاه با  -

میلیارد دالر افزایش یافته و مجوز تبدیل به بانک را بالفاصله دریافت کرده و سردار سپاه غالمحسین تقی نتاج آن  6یارد دالر به میل 7/2از 
 .کند را اداره می

 6 میلیارد دالر به 2/2میلیارد دالر متعلق به سپاه است سرمایه آن ظرف یک سال از  6موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه با ارزش  -
 میلیارد دالر.

  
های  ها و داشتن زندان در پایان باید اضافه کرد که سپاه یک نیروی مسلح خشن و با تجارب زیاد در عرصه تروریستی و آموزش تروریست

 تر است! چنین در عرصه قاچاق کالن کاال، مواد مخدر، سالح و... نیز فعال مخصوص خود در سراسر کشور و سرکوب دایمی مخالفین، هم

 
 وزیر زن

طور که در باال نیز اشاره کردیم حکومت اسالمی ایران، یک حکومت آپارتاید جنسی است بنابراین، ماهیت ضدانسانی چنین  همان
کند. حتی زنانی که تاکنون در این حکومت  چکانی و انتخابات مهندسی شده تغییر نمی هایی با پیله و وصله و اقدامات قطره حکومت

ای  تند و یا نماینده مجلس شورای اسالمی و معاونت ریاست جمهوری و غیره را به عهده داشتند اوال تعدادشان به اندازههایی داش مسئولیت
ستیز دارند و نهایت دست کمی از  ستیز و آزادی کم است که چندان جایی در آمارها ندارند. دوما این زنان همانند مردان، افکار مرتجع و زن

 جهت هستند. فکر و هم شان تفاوت دارد اما از نظر ایدئولوژی و سیاست هم دارند و تنها ظاهرشان و جنسیتمردان حکومت اسالمی ن
 

که  ، در گفتگویی درباره معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم، ضمن عنوان کردن این96مردادماه  7روزنامه دولتی ایران، برای مثال، 
برخی »کند که  این نکته را مطرح می« کابینه، انتخاب وزرای زن برای همراهی با دولت استهای جدی پیرامون معرفی  یکی از دیگر بحث»

میان کشیدن نظرات برخی مراجع با آن  با این استدالل که فرد توانمندی در میان زنان برای مسئولیت وزارت وجود ندارد و برخی دیگر با به
 «ها چیست؟ تان به این مخالفت عنوان یک زن فعال سیاسی پاسخ به: »کند از خانم الهه کوالیی سئوال می« کنند مخالفت می

دیدگاه من همان دیدگاهی است که امام خمینی در انقالب اسالمی به روی زنان گشود و با تفسیر »الهه کوالیی، در پاسخ به این سئوال گفت: 
و مردان در جامعه را مطرح کرد و در برابر الگوهای غربی مدل روز از قرآن و تعالیم دینی برابری حقوق انسانی زنان  انسانی و تفسیر به

 «اسالمی دفاع از حقوق زنان را با تاکید بر شئون انسانی و اسالمی برای زنان مطرح کرد...
زنان  های تا کنونی حاکی از آن است که سخنان کوالیی در رابطه با حضور زنان در کابینه جدید روحانی از آن روی مطرح است که گزارش

اش نیز به پست معاونت  جمهوری اند به کابینه جدید روحانی وارد شوند. ورود زنان به کابینه روحانی حتی در دور اول ریاست نتوانسته
جمهور در امور زنان، چهره اصلی آن بود، شخصیتی که در طول چهار  دخت موالوردی، در مقام معاونت رییس محدود بود، پستی که شهین

ای نبیند. با وجود چنین تالشی از سوی خانم  ش تمام تالشش این بود که عملکردش با حاکمیت و روحانیت مرتجع در قم خدشهسال معاونت
رسد از ادامه نقش موالوردی در چهار سال  نظر می های این شخصیت را هم نتوانست تحمل کند، و به موالوردی، جریان حاکم سخنان و اقدام

هایی  که سیاست -ستیزانه حاکم  های زن ای است، تفکری است که سیاست های مرسوم و کلیشه ی کوالیی همان توجیهها آینده مانع شود. گفته
های مختلف  داند و مرتب هم از دهان های قدرت و سیاست نمی را علت اصلِی حضور نداشتن زنان در حوزه -ای در حکومت اسالمی است پایه

های حاکم بر جامعه سنتی و متعصب  ستیزی حکومت اسالمی، نگرش ه جای دانسته شدن عامل زنشود. در توجیه این تفکر، ب تکرار می
شود، با این مالحظه که مبادا دولت با انتقاد افکار  های اجتماعی، قدرت و سیاست دانسته می بودن آن علت حضور نداشتن زنان در عرصه

های حاکمیت کنونی را در کدام  های خمینی با دیدگاه کند تفاوت دیدگاه میکه الهه کوالیی مشخص ن انگیز این عمومی مواجه شود. تامل
 توان مشاهده کرد؟ ها می سیاست

های  را بر علیه زنان با هدف رعایت حجاب اسالمی اجباری صادر کرد و گروه 57خمینی، نخستین فتوای خود پس از پیروزی انقالب 
شان اسید پاشیدند که این سیاست  تیغ کشیدند و به صورت« بدحجاب»و به لبان زنان به اصطالح ها علیه زنان راه افتادند  هللا در خیابان حزب

فکران متحجرش، نه دغدغه  چنان ادامه دارد. بنابراین، دغدغه کوالیی و هم کارانه حکومت اسالمی علیه نصف جمعیت کشور، هم جنایت
 کند. های زنان را توجیه می اعتنایی حکومت به حقوق و آزادی است! او، بی« حفظ نظام»آزادی زنان، بلکه اساسا دغدغٔه 

 
 گشت ارشاد

ها مثل همیشه معلوم نبود که به کدام ارگان  ها بودیم. اما این لباس شخصی لباس شخصی گشت  در محاصرهدر گزارشی از تهران آمده است؛ 
کردند تا کنار بکشند. سپس  دیدند وادار می هایی را که الزم می یلامنیتی و یا حفاظتی وابستگی داشتند. ضمن نگاه به عابران سواره، اتومب

وقت  تر ببینند. آن پذیرفت که ظاهر و پوشش زنان را به کردند. پیاده کردن مسافران اتومبیل با این بهانه صورت می سرنشینان آن را پیاده می
کافی در اختیار دارند. مانتوهای جلوباز و   ا مردم، همیشه بهانهرفتند. چون برای بدرفتاری ب به سراغ صندوق عقب و داشبرد اتومبیل می

شد. حتا افراد را از هم جدا  ها شمرده می گیرند، تنها بخش کوچکی از همین بهانه هایی که مبتذل نام می چنین آلبوم کوتاه و یا بدون دگمه و هم
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شان را توقیف  ها نیز اتومبیل گذاشتند و لباس شخصی چیزی کم نمی پرسیدند. جوانان هم از پرخاش هایشان را با هم می کردند و نسبت می
پلیس یا بسیج بتوانند به پرخاش این گروه از معترضان   کشاندند تا البد در قرارگاه بوس می کردند و ایشان را هم به داخل ون و مینی می

 !پاسخ بدهند
وقت حاال باید به دلیل  را بکوبد تا خودش را به ورودی تهران برساند و آنای صدها کیلومتر جاده  گفت: فکرش را بکنید خانواده خانمی می

 زگشت به خانه را در حقوق شهروندینام و نشان به سر ببرد. البد مهمانی رفتن و یا با مانتوی کوتاه و بدون دگمه در بازداشتگاهی بی
 .کنند گونه تعریف می رییس جمهور این

های جور واجور پلیس از مزاحمت  ها و گشت گیرد، ولی در طول روز نیز منکراتی تری می وسعت بیش ها تفتیش عابران سواره هرچند شب
اتوبان،  منکراتی از الین گارد ریل میانی دارند. در اتوبان همت شاهد آن بودم که نیروهای برای مردم به خصوص زنان جوان دست برنمی

که به عواقب جانی و انسانی این رفتارهای نامردمی بیندیشند. به طبع  شیدند، بدون آنی دست به کنار ک دخترکی را حین رانندگی با اشاره
کنند.  و کارکشته هرگز به دستور افرادی از این نوع توجهی نمی  ای آیند. چون دختران حرفه تر به کارشان می شنو به دختران مظلوم و حرف

 .بازدارند مسیر  که به اجبار آنان را از رانندگی و ادامه مگر آن

 

 
 

های فرعی، پشت درختان و یا موانع فیزیکی خودشان را  ها و خیابان اند که در کوچه یاد گرفته  های ارشاد نیروی انتظامی به تازگی گشت
های  گشت یگستر ای از همین دام اندازند. در نمونه گذر را گیر می که افراد ارشاد ضمن این دام به راحتی دختران ره مخفی و پنهان کنند. چنان

اش را بهانه کرده بودند. دختر از سر ناچاری برای  کردند. مانتوی نازک و کوتاه ارشاد، دخترکی را دیدم که داشتند از او سرپایی بازجویی می
تر و  به او انتظار داشت که با همین فریادها شاید رهگذران نیز .«ی مرا پس بدهاروحانی روحانی ر»زد که:  جلب توجه مردم فریاد می

ای در بر نداشت. چون زنان پلیس خیلی راحت او را به درون َون پرت  تر با اصل و ُکنه ماجرا آشنا شوند. اما این فریادها هرگز فایده بیش
 .کردند و سرآخر هم صدایش خفه شد

 
 افزایش تورم و گرانی

روشندگان ارزاق عمومی مجوز الزم یافتند تا کاالی خودشان را در گزارشات آمده است که با پیروزی روحانی، در دور دوم انتخابات انگار ف
بیند تا از روند رو به فزونی گرانی ارزاق  خواهند به دست مردم برسانند. چون از دولتیان دیگر کسی نیازی نمی به هر قمیتی که می

آید که رشدی  یلویی سه هزار و پانصد تومان پایین نمیاند. پیاز از ک جلوگیری به عمل آورد. حبوبات را تا کیلویی هیجده هزار تومان رسانده
 اند. دهد. قیمت انواع گوشت را نیز تا کنون ظرف همین چند هفته بیش از بیست درصد افزایش داده دویست و پنجاه در صدی را نشان می
است که بتوان کودکی کالس اولی را به گیرد. مشکل  شان در مدارس دولتی هر روز شکل حادتری می نارضایتی مردم برای ثبت نام فرزندان

  خواهند. تازه برای همه خواهند، بلکه آشکارا و علنی رشوه هم می ای ثبت نام کرد. فقط پول ثبت نام میلیونی نمی همین آسانی در مدرسه
جا مانده و از  های از این ندان افغانجا سفارش و توصیه نیز به همراه داشت. حتا مدیران مدارس برای ثبت نام فرز جا و آن ها باید از این این
دهند. اما مردم در وزرای حسن روحانی و مدیران ارشد آن، همان طور که در چهار  تر از دو میلیون تومان رضایت نمی جا رانده نیز به کم آن

اهند حتی تغییراتی جزئی به مردم به بینند که آنان بخو اند در این چهار سال پیش رو نیز چنان تمایلی را نمی سال گذشته عمال تجربه کرده
 .شوند وجود آورند. چون خود این وزرا و مدیران نیز عناصر سنتی و همیشگی همین حاکمیت شمرده می

رفت با شروع سال جدید، وضعیت بازار  که انتظار می با این  روایت کرده است: ، چنینها از گرانی «جهان صنعت»طلب  روزنامه اصالح
جمهوری  دلیل انتخابات ریاست تغییر کند و به سمت سر و سامان یافتن پیش رود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به کاالهای اساسی تا حدی

طوری که حدود یکی دو ماه، بازار  های خود بودند، به گیری های سیاسی و موضع والن درگیر و دار جنجالئماه، تمام مس در اواخر اردیبهشت
والن چنان نظارتی بر بازار نداشتند. این در حالی بود که با داغ بودن فضای انتخابات، برخی از ئکرد و مس طی می خود به خود روند خود را

جمهور دولت  کردند و بر این عقیده بودند که تا رییس ها را به روزهای پس از انتخابات حواله می والن، آرامش بازار و تعادل قیمتئمس
 کند. روال طبیعی خود را پیدا نمیدوازدهم مشخص نشود، بازار هم 

چنان  جمهور دولت آینده، هم عنوان رییس چنین برگزیده شدن حسن روحانی به ماه و هم اردیبهشت 29جمهوری در  اما پس از انتخابات ریاست
 6آغاز ماه رمضان در  شود. این در حالی است که با سروسامان اداره می چون گذشته بی روال بازار کاالهای اساسی تغییری نکرده و هم

کم بر زنجیره تامین  های سیاسی، دست رفت پس از پایان یافتن جنب و جوش ها دامن زده شد در صورتی که انتظار می خرداد هم به گرانی
ش فعالیت های خاص، شاهد افزای چون مناسب های مختلف هم تر شود تا هر ماه به بهانه ها بیش مواد غذایی از محل تولید تا عرضه، نظارت

 . دالالن و و سوداگران در بازار نباشیم
چنان که باید و شاید به وضعیت  های نظارتی هم آن چنان متولی خاصی برای تنظیم بازار کاالهای اساسی وجود ندارد و دستگاه هم ،با این حال

بسامان برنج و اختالف قیمت این محصول از شمال همین خاطر است که بارها دبیر انجمن برنج از وضعیت نا کنند. شاید به بازار رسیدگی نمی
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والن نظارتی را عامل گرانی برنج عنوان کرده ئها و نوع فعالیت مس تا محل عرضه در کالنشهرها گالیه کرده و نامناسب بودن میزان جریمه
رسد در حالی که در  وش میهزار تومان هم به فر 17که در حال حاضر در برخی مناطق تهران، برنج مرغوب تا کیلویی  . چرا است

 . تر از این مقدار است های شمالی، قیمت برنج به مراتب پایین استان
شهرها بر این  در این میان در رابطه با بازار گوشت نیز برخی از فعاالن اقتصادی با انتقاد از نامناسب بودن وضعیت قیمت گوشت در کالن

کنند. از  اندازند و مردم جریمه گرانی گوشت را پرداخت می توپ را به زمین دیگری می والن به جای برطرف کردن مشکلئباور هستند که مس
دهند اما در ماه رمضان قیمت این  والن هر روز از اقدامات مختلف برای تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت خبر میئکه مس این رو با این

 رسد. ومان هم به فروش میهزار ت 50ها تا کیلویی  محصول افزایش یافته و در برخی مغازه
گر آن است که  ها از بازار محصوالت پروتئینی بیان . آخرین قیمت چنان تعریفی ندارد و هر روز با نوسان قیمت مواجه است بازار مرغ هم آن

اران گوشتی، د با شروع ماه رمضان گوشت مرغ با روند افزایشی قیمت همراه بود. این در حالی است که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغ
 کنند. فروشندگان صنف مرغ به سبب احتساب هزینه سرقفلی اقدام به عرضه مرغ با قیمت باال می

اران هر کیلو مرغ زنده به صورت مدت دار را با نرخ چهار هزار و  در این راستا گفت: در حال حاضر مرغد ،سروستانی محمدعلی کمالی
دار پنج هزار و  کنند. این درحالی است که هزینه تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغ ه میتومان عرض 500تومان و نقدی چهار هزار و  650
 . تومان است 200

اند.  ها واکنش نشان داده گرانی در بازار کاالهای اساسی به جایی رسیده است که برخی نمایندگان مجلس هم طی روزهای اخیر نسبت به آن
گو نیست؟  از گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در روزهای اخیر گفت چرا کسی در این باره پاسخ یک نماینده مجلس با انتقاد ،عنوان مثال به

گو  شود و کسی پاسخ روز گران می های نظارتی گفت: در حال حاضر قیمت اجناس روزبه امیر خجسته در تذکری به وزیر اقتصاد و دستگاه
های دیگری در کار  آیا به معنای عدم توانایی در کنترل بازار است یا دستنیست، اینکه شاهد گرانی گوشت، مرغ و حبوبات در بازار هستیم 

 است؟
گروه از مواد خوراکی در تهران، از افزایش  11فروشی  ترین گزارش بانک مرکزی نیز از متوسط قیمت خرده این در حالی است که تازه

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت  گروه کاالیی حکایت دارد.ها در سه  قیمت در چهار گروه کاالیی، کاهش در چهار گروه و ثبات قیمت
مرغ، برنج،  گر آن است که قیمت چهار گروه کاالیی تخم خردادماه نشان 12فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  خرده

های تازه و قند و شکر روند کاهشی  و سبزیها  چنین قیمت چهار گروه لبنیات، میوه هم ،گوشت و مرغ افزایش یافته است. در این هفته
 .نباتی بدون تغییر بوده است داشته و قیمت در سه گروه حبوب، چای و روغن

طبق اظهارات همیشگی  بیش از یک سال از افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف و فروش هر راز،تخبرگزاری  گزارش بهچنین  هم
این ارتباط باید وارد  های نظارتی در فروشی در بازار ندارند و دستگاه ها ابزاری برای جلوگیری از گران مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، آن

 .میان دو دستگاه تولید و نظارت وجود ندارد  دهد که همراهی مناسبی در این خصوص عمل شود اما ظواهر امر نشان می
 

 .اند انتخابات عبور داده  خِر حسن روحانی را برای همیشه از رودخانه دهندگان این بار نیز همانند سابق، رای این به معنای آن است که
 اند.  بینند که همواره از پیش دیده هایی را بر کرسی قدرت می مردم قریب چهل سال است که همان قیافه، بنابراین

 

 با هدف تشدید سانسور نویسان و وب نگاران تهدید مداوم روزنامه
کوشند با خزیدن و لغزیدن  است که می نویسانی و وب نگاران برخوردهای تند و تیز نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با خبرنگاران و روزنامه

گاه چند نفری را دستگیر  های عدم شفافیت افکار عمومی را اندکی کنار بزنند. سازمان اطالعات سپاه، گاه و بی ، پرده«خط قرمزها»از کنار 
 . کند می

نگاران است و  د دایمی روزنامهتر از تهدی های سرکوب و سانسور امنیتی، بسیار فراتر و گسترده در واقع هدف اصلی قوه قضاییه و دستگاه
 رو، اعتراض به این مسئله نیز یک امر همگانی است. از این گیرد. اساسا تهدید آزادی بیان همگان در جامعه را در برمی

 ندکنیز مانند کارگران اها  رود اما دستمزد و حقوق آن شمار می فرهنگی و کار فکری به کارگران از جنس که نگاران های روزنامه تالش
عمل آورد. این در حالی است که  ها حمایت الزم را به تا در مواقع ضروری بتواند از آن مستقلی نیز نداردهیچ نهاد یا صندوق  ها آناست. 

 های اجتماعی هستند. و آسیب دیدگیهمواره در معرض بیکاری  در ایران، نگاران روزنامه
به تب حمایت از دولت راضی شده و  ،نگاران را وحشت زده کرده که از ترس مرگ نامهچنان روز ،امنیتی و سنگین آن فضای آلودهتردید  بی

 .ندهای محدود متصور نیست ای برای خود جز حمایت از اندک اصالحات در حوزه گویی وظیفه
 
های  های کانال دمینهای مستهجن هزاران کانال بسته شده و ا حمود علوی وزیر پیشنهادی اطالعات دولت روحانی گفت: در خصوص کانالم

ضد دین یا توبه کردند یا در صورت سازمان یافته بودن، تحویل دستگاه قضا داده شده اند، گفت: گزارشی را نیز در این زمینه به رهبری 
 .ارائه کردیم که ایشان اظهار لطف و محبت کردند

بندی شده است و هر بخش به  ی و امنیتی دستهتنها یک تشکیالت ندارد و موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاس ،وزارت اطالعات
سال راهبرد وزارت اطالعات تعیین شده و به خدمت رهبری ارائه شده و کار براساس راهبردها  4در این  پردازد. موضوعی مخصوص می

 ...شود انجام می
کنیم، گفت: در خصوص کانال آمد نیوز به  ار میهای مقیم خارج از کشور را احض که مرتبطین با ادمین با بیان این ،وزیر پیشنهادی اطالعات

 .مرتبطین این کانال تذکر دادیم و اقدامات در زمینه ایجاد جنگ روانی علیه این کانال راه افتاده است
یس جمهور مطرح کرد که ادمین آن پس از دستگیری به دستگاه قضاء تحویل یتهمت بزرگ را علیه ر 2یک کانالی در حال فعالیت بود که 

 (96مرداد  18خبرگزاری ایسنا، )  !دهد تری به کار خود ادامه می روز آزاد شد و با جسارت بیش 6داده شد اما پس از 
 

انتظار ما از دولت این است که در کارگروه مصادیق مجرمانه  :اسالمی، با انتقاد از دولت گفته است جعفر منتظری دادستان کل حکومتاما 
دنبال بستن فضای مجازی است و دروغ نگویید و برای مردم  خود شعار ندهند که دستگاه قضایی به الن بیبا جدیت شرکت کنند و مسؤو

 .شبهه ایجاد نکنید
طور  امروز موضوع فضای مجازی در کشور یکی از مسائل بسیار مهمی است که مورد نظر رهبری قرار گرفته و مسائلی است که مردم به

ا نباید مردم را از این فناوری جدید جدا کنیم و مردم باید از این فعالیت جدید استفاده کنند، اما موضوع مدیریت دائم با آن سر و کار دارند و م
 .بر آن بسیار مهم است
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خود شعار ندهند که دستگاه قضایی  والن بیئانتظار ما از دولت این است که در کارگروه مصادیق مجرمانه با جدیت شرکت کنند و مس 
 ...تن فضای مجازی است و به مردم دروغ نگویید و جوسازی نکنید و برای مردم شبهه ایجاد نکنیددنبال بس به

یه هرگز به یمدیریت کردن تا چه زمانی است، مردم عزیز بدانند قوه قضا اشود، اما این تدریج مدیریت می اگویند این فضا تدریج آقایان می
 )خبرگزاری های خبری و غیرخبری نیست، اما باید این فضاها مدیریت شود. تماعی، کانالهای اج دنبال بستن فضای مجازی، اینترنت، شبکه

 (96مرداد  18، فارس

 
  «آتش به اختیار»فرمان 

، فرمان آتش به اختیاری را برای نیروهای خودسر صادر کرد. با صدور این فرمان، نیروهای بسیجی ای در دیدار با دانشجویان هللا خامنه آیت
بریخ گفتند منظور به حسن روحانی و  منتقدان است. و های اجتماعی به جنگ او رفتند و گفتند قصدش ترور مخالفان شبکه سیاسی و

روز قدس، تعدادی علیه روحانی شعار دادند و او را  در حمله به حسن روحانی درست در همین زمان انجام گرفت. طرفداران آن است چرا که
 د.رییس جمهور آمریکایی نامیدن

نشینی  عقب ، کمیهای نماز فطر دید، در خطبهگرهای اجتماعی و نیروهای سیاسی مواجه  نظیر شبکه ای با حمالت بی خامنهاما هنگامی که 
کار کردن  قانونی و فّحاشی و طلب  معنای بی اختیار، به  به آتش …اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است به  آتش »که  گفت کرد و

 .«اندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور نیست پوچیان مدع
احتمال در این دروه، هم کمشک و دواهای جناحی تشدید خواهد و هم اعتراضات مردیم علیه کلیت حکومت اسالمی، در چنین موقعیتی، 

 تری خواهند داد! ای، اجرای فرمان آتش به اختیار را نیز شدت بیش احتماال طرفداران خامنه
 .ای در این مورد نیز انتشار یافت خبر دیدار محرمانه حسن روحانی و خامنه ،های اجتماعی بار، نیروهای سیاسی و شبکه این

 
 تیراندازی در مراکز نظامی

در آن که هیچ مقامی حداقل در یک مورد، اطالعاتی واقعی را  شود بی تکرار می ، هموارهتیراندازی در مراکز نظامی و فرودگاه های ایران
باد تهران، فرودگاه کرمانشاه، پادگان آبیک آها در اختیار مردم قرار دهد. از جمله درباره تیراندازی در فرودگاه مهر باره این تیراندازی

 قزوین، تیراندازی در میدان تیر پایگاه نظامی کهریزک و...
ها با فساد مالی در میان فرماندهان و بازداشت  و ارتباط آنبه اختالفات در داخل نیروهای نظامی و امنیتی  ،این حوادث احتمال یک سر نخ

. برای نمونه تیراندازی منجر به مرگ در فرودگاه مهرآباد هنگام بازداشت جمعی از افراد امنیتی و نیروی انتظامی رسد میها  برخی از آن
حمل قاچاق روی باند فرودگاه آتش گشوده شد که منجر به  های مالی و یا در فروگاه کرمانشاه که اعالم شد به طرف ماشین این مرکز با اتهام

  شدن دو سرنشین زن و مرد اتومبیل شد. کشته
 ها از فساد مالی و بدنه نیروهای مسلح از فرماندهان و راس این نیروها و آگاهی آن یتی روزافزون درتواند نارضا دیگر این ماجرا می نخ سر

تواند ناشی از سرخوردگی اجتماعی افراد، مشاهده فقر و فالکت در جامعه و در خانواده  حال که میعین  ها باشد. در اخالقی آن رفتاری و
 خود باشد.

نفر در تیراندازی پایگاه کهریزک تحقیقات کند، اما  5حاال کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفته درباره حادثه منجر به قتل 
 گردد. است و هم نتایج واقعی آن، هرگز به جامعه اعالم نمی محدود ، به دلیل دعواها و منافع جناحی همتحقیقات نوع که این  گان آگاهندهم

 
 گیری نتیجه

و  حکومتهای عمومی علیه  بحث اما بندند. اعجازی دخیل می بی  مردم عادی از سر ناچاری و عجز و استیصال به هر امامزاده
هایی که از  ها و جک های عمومی شنیدنی است. مردم عادی با همین حرف ها و صف ها، تاکسی ایدئولوژی مذهبی آن در اتوبوس

هایی هم که به  اکثریت جامعه، حتی بخشی از آنکه  دهند. ضمن آن کنند، خودشان را تسکین می روحانیان حکومتی تعریف می
چرا که در چهار سال  معه باور ندارد.روحانی و دولتش در حل و فصل مشکالت جا شیخ حسن به توانایی اند روحانی رای داده

اما گره  اند. های غیرانسانی او را تجربه کرده گذشته، عمال و با گوشت و پوست خود، وعده و وعیدها دروغین و پوچ و سیاست
 های کارگران، زنان، دانشجویان، جاست که مقاومت آن ،علیه حکومت اسالمی در جامعه ما طبقاتی -اصلی در مبارزه سیاسی 

داری از آنارشیسم تا کمونیسم گرفته تا نیروهای  طور کلی گرایشات مختلف ضدسرمایه به و روشنفکران مترقی و مردم معترض
یافته و متشکل و متحد و سراسری عمل  تر سازمان در قبال حکومت، کم های فردی و جمعی دمکراتیک آزاده طرفدار آزادی

ها  ر نوع تشکل و جمعی از پایه و اساس سر سازگاری ندارد و فعالین این عرصهکند. چرا که در نگاه نخست، حکومت با ه می
های فردی و شخصی اما همگانی مخالفت مردم با وضع موجود در هر جایی از  کند. در نتیجه نمونه را به شدت سرکوب می

 .آید جامعه به چشم می
وند قادر و تعالی و مهربان و اخد»یست و به یاری ای ن انتخابات در حکومت اسالمی ایران، حرکت تازهاز سوی دیگر، 

ترین کشورهای جهان  سال است که به وفور انتخابات برگزار شده و شاید از این جهت یکی از پرانتخابات قریب چهل، «بخشنده
این  برگزار شد و« جمهوری اسالمی آری یا نه؟»باشد. اولین انتخابات حکومت اسالمی، تنها با یک شعار تحت عنوان 

های مهندسی شده بعدی. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسالمی شهر و  زیربنای محکمی شد برای انتخابات
روستا، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسالمی و... اما در عین حال، رهبر بر فراز حاکمیت و کل جامعه، 

 دارد! «غیبی» ماموریت برای هدایت مردم« خدا»مردم، بلکه از سوی که نه از سوی  کسی دارای قدرت مطلق است
، یعنی توسط شورای «رهبر»نخست در محافل رده باالی حکومت اسالمی و زیرنظر مستقیم  ،ها البته نامزدهای این انتخابات

های  ز غربال انواع و اقسام ارگانشوند. شورای نگهبان وظیفه دارد کلیه کاندیدها را ا نگهبان از میان صدها کاندیدا انتخاب می
ها، و مساجد محل، نیروهای بسیج و غیره عبور دهد تا لیست افراد مورد  امنیتی گرفته تا دفاتر امام جمعه -اطالعاتی 

چنین در فضایی  و هم« آفتابی و روشن»اعتمادشان را در به مردم معرفی کند و از این مسیر شهروندان در یک روز کامال 
 ، بتوانند با آرامش به کاندیدای مورد عالقه خود رای دهند!«زاد و دموکراتیککامال آ»

های  شوند تا پست دهی و وعده و وعیدهای زیاد تشکیل می های زیادی همراه با رشوه البته پایان انتخابات، پایان کار نیست. البی
 دار را بین خود تقسیم کنند. مورد نظر نان و آب
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اش تضمین نشده و   نشیی شود باز هم کاخ نوان مثال، رییس جمهوری که وارد کاخ ریاست جمهوری میع پس از این مراحل، به
ها میلیونی مردم انتخاب  تواند رییس جمهوری را که ظاهرا با رای ده اراده کند با یک چرخش زبانی و قلمی می« رهبر»اگر 

صدر اولین رییس  ز آب تکان بخورد. برای نمونه بر کناری بنیشده از کاخ بیرون اندازد و حتی فراری دهد؛ بدون این که آب ا
جمهوری حکومت اسالمی توسط خمینی. یعنی اساس رای رهبر است نه رای مردم. رهبری که به هیچ بنی و بشری و نهادی 

 «!خدا»دهد غیر از به یک شیئی تخیلی به نام  حساب پس نمی
همتاست! بنابراین، انتخابات در ایران تحت حاکمیت جمهوری  جهان، بی شاید از این نظر هم انتخابات حکومت اسالمی در

های درونی حکومت است که قدرت و ثروت جامعه را با توجه به شرایط جدید جامعه  اسالمی، تعیین شیفت جدیدی برای جناح
ست که  داری کافی هان سرمایهایران، منطقه و جهان، بین همدیگر تقسیم کنند. در عین حال همین نمایش انتخابات نیز برای ج

های اقتصادی، سیاسی و نظامی و دیپلماتیک خود با دیکتاتورها نداشته  دولت را انتخاب ملت بنانند و مشکلی در بده و بستان
سال گذشته، تغییرات مهمی در جامعه ایران به وجود  39های حکومت اسالمی ایران در این  باشند. بنابراین، همه انتخابات

تر مردم از نظر  رو، هر تغییری هم صورت گرفته در راستای منافع و بقای حاکمیت بوده و به فالکت بیش اند از این هنیاورد
 های فردی و جمعی، تشدید سانسور و اختناق منجر شده است.  اقتصادی، معیشتی، اشتغال، سرکوب آزادی

چون رای دادن، نه تنها در میان شهروندان عادی،  خورده هم های تلخ و شکست رسد که انگار تجربه نظر می متاسفانه باز هم به
یک مسئله پذیرفته شده و عادی و تکراری تبدیل شده  نگاران نیز به بلکه در میان برخی از هنرمندان و نویسندگان و روزنامه

هایی  ویژه آن ی ایران، بهجهت نیست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسالمی، کم نبودند هنرمندان معروف سینما است. بی
و غیره بازی « ها عاشقانه»، «شهرزاد»، «معمای شاه»چون  هایی هم ها و سلایر که فضایی برایشان به وجود آمده تا در فیلم

انداز معلمان را  ها فالن آقازاده و یا سردار سپاه و غیره است که حتی صندوق پس گذاران آن کنند و اهمیتی هم ندارد که سرمایه
دهند؛  ها اختصاص می دستمزد آن و نفع حاکمیت اسالمی تاریخی به شده کننده و تحریف ی سرگرمها این سلایر یز خالی و براین

هم در شرایطی که فقر و فالکت  در تبلیغات برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسالمی، وارد مسابقه با همدیگر شده بودند. آن
های اجتماعی در میان خانواده  های مزدبگیران را گرفته و آسیب کثریت معلمان و همه خانوادهاقتصادی و تامین معیشتی دامن ا

ما مهم نیست که هر روز و هر لحظه در  «وطنی» و پرمدعای ها و آقایان نویسنده و هنرمند کند. برای این خانم ها غوغا می آن
فروشی،  شویی، فال فروشی، ماشین نجور و پریشان به گلبا سیمایی ر نیز شان کودکان حتی چهار یا پنج ساله مقابل چشم

 ها مشغولند! و... های خطرناک و متروها و خیابان زنی و غیره بر هر هر کوی و برزن و سر چهارراه واکس
م ه روی اند این مطالبات برآورده نشده دلیل این که ها به زیاد است و در این دهه راکنون مطالبات مردمی بسیادرهر صورت، 

های فردی و جمعی را در بر  اند؛ ابعاد مختلف شئونات زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آزادی انباشته شده
های مدنی گرفته تا باز شدن فضای سیاسی و بهبود موقعیت زنان و کودکان گرفته تا نیازهای معیشتی و  گیرند. از آزادی می

های مردم مشهودند، اما پیش از هر چیز باید در نظر بگیریم که  استهرونق فضای کسب و کار، همه و همه در خو
کم در  زنند تا دست تبلیغات انتخابی و چه بعد از به قدرت رسیدن، الزاما حرف راست را نمی  مداران حاکم چه در دوره سیاست

ان نهادهای موازی زیادی وجود دارند که ها را داشته باشند. در ایر چنان حمایت آن شان شکاف ایجاد نکنند و هم میان هواداران
 با امکانات فراوان، توان سرکوب دولت را تسریع دارند.

طور کلی  به این ترتیب، با توجه به چهار دهه سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، فقر و فالکت کمرشکن و به
ها، سپاه پاسداران  گر و تروریسم، به آقازاده های ویران های میلیتاریستی و جنگ های کالن کشور به عرصه اختصاص سرمایه

و... این نوع انتخابات و فرهنگ کاندید شدن و انتخاب کردن در ذهن بسیاری از مردم ایران، یک اقدام سیاسی به نفع حاکمیت 
 ترین نفعی برای اکثریت مردم نداشته است. است. چرا که تکرار دایمی این سناریوها، تاکنون کم

 
و هر  «دولت -ملت »فلسفه  رد محکم زیر سئوال بردن و ست ، ضروریایرانچه که اکنون برای نشان دادن دورنمای جامعه  نآ

گر است! اقلیتی که با اتکا به قدرت گر و استثمار دار سرکوب ترین ابزارهای اقلیتی سرمایه ترین و اصلی عنوان مهم به دولتی
سو هرگونه درخواست و مطالبه بر  اطالعاتی، از یک -های رنگارنگ امنیتی  یس، ارگانکران، ارتش، پل بی های مطلق و ثروت
ای و نیابتی و  کند و از سوی دیگر، جنگ داخلی و منطقه رحمانه سرکوب می را بی اکثریت استثمارشدگان جامعهحق و عاالنه 

طوری که  فرستند به دسته به دیار نیستی می ع را دستهدفا گناه و بی های بی د و انساننانداز تروریسم دولتی و غیردولتی راه می
و   عدیده یدر حال حاضر، امنیت اکثریت شهروندان عادی جهان، از نظر مالی و معیشتی، امنیتی و جانی در معرض خطرات

مانده و  بدایمی قرار گرفته است. بنابراین، در قرن بیست و یکم، بحث از دولت و تاکید کنم هر دولتی، تفکری سنتی و عق
 ،طبقاتی اکثریت شهروندان جهان -ی عمومی سیاسی هرشد سطح دانش و اگا اکنون در حالی که ؛است کهنه شده تکرار تاریخ

مرتجع و  به آقاباالسرهای نیازی بدون این کهخوبی مدیریت کنند  به مسایل جامعه خود را ند همهبه جایی رسیده که قادر
 به نام شاه و شیخ و رییس جمهور و دولت نداشته باشند.  گری گر و غارت خور و سرکوب مفت

طبقاتی بر علیه هرگونه تبعیض و  -یک عرصه مهم مبارزه سیاسی « دولت -ملت »فلسفه رد محکم  نهایتا در جهان امروز،
برابر،  ،آزاد ن،مدر انداز برپایی یک جامعه افق و چشمداری و کار مزدی بوده و از طرفی  گری سیستم سرمایه استثمار و وحشی

 دهد! را به ما نوید می عادالنه و بدون تبعیض و استثمار ،انسانی
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