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 شكايت كارگران فنرسازياعتراض و 
کـارگر  30در خبرھای دو روز قبل خواندیم که سرمایه دار صاحب شرکت فنرسازی با اع م وضعيت بد مالی کارخانه را تعطيل و کل  

این حادثه حـدود یـک مـاه پـيش روی داده اسـت و کـارگران از آن روز تـا امـروز در حـال اعتـراض و . تکارخانه را یکجا اخراج کرده اس
. ریالی دستمزد دریافت نکـرده انـد حتیکنون مدت ھا پيش از تعطيل کارخانه تا کارگر اخراجی از  30. شکایت عليه کارفرما ھستند

  . به کار و پرداخت ھمه مطالبات خود ھستند  آنان خواستار انصراف سرمایه دار از تعطيل شرکت، بازگشت

 پايتختدر صف هاي طويل كمبود نان و 
شـھرداری تھـران وسـایر نھادھـای ,مواد غذایی واق م خوارکی ویژه ماه رمضان در پایتخت وعدم نظارت وزارت بازرگانیکمبود شدید 

با نزدیک شدن بـه سـاعات پایـانی روز و .مرتبط با بازار موجب تشکيل صف ھای طوOنی در تھران برای تھيه مواد غذایی شده است
سنگک وانواع نان ھـای فـانتزی در کوچـه پـس کوچـه ھـای ,ھای پرطرفدار ماند بربریساعت افطار صف ھای طویل نان به ویژه نان 

از آغاز ماه رمضان مردم تھران مجبور شده اند برای تھيه نان ساعت ھای زیادی .پایتخت وخيابان ھای اصلی شھر تشکيل می گردد
ارد آمدن فشـارھای عصـبی وروحـی زیـادی برافـراد آلودگی وشرایط ویژه ماه رمضان موجب و,در صف بمانندکه با توجه به گرمای ھوا

ھمين فشـارھا موجـب بـروز برخـی درگيـری در صـف ھـای نـان ودیگـر اقـ م خـوراکی ميـان شـھروندان تھرانـی شـده .شده است 
اتوبـوس ومتـرو نيـز در ,بلکه صف ھای طـوOنی بـرای تاکسـی.ایجاد صف ھای طوOنی تنھا در برابر نانوایی ھا دیده نمی شود.است

  .ناطق مختلف تھران دیده می شودم

 خط فقر سركاري است: احمدي نژاد 

از این روایت پس از آنکه وزیر رفاه به عنوان متولی اع م خط فقر در دولت نھم، اع م خط فقر را امری بی فایده دانست، رئيس دولت دھم نيز 
روز گذشته محمود احمدی نژاد رئيس دولت دھم، در نشست خبری با خبرنگاران خارجی در پاسخ به . ذکر کرد» سرکاری«پيروی کرد و آن را 

خط فقر از این سرکاری ھاست؛ خط فقر یک چيز نوسانی است، بستگی دارد «: سوال خبرنگاری که دليل عدم اع م خط فقر را جویا شد، گفت
اگرچه سياست دولت نھم و ھم اکنون دولت دھم بر عدم تعيين خط فقر قرار گرفته اما » .ما خط فقر را چه چيز تعریف کنيد، می شود خط فقرش

در اکثر کشورھا، دولت ھا برای برنامه ریزی جھت کاھش فقر، براساس تعاریف سازمان ملل، خط فقر را طبق ميزان درآمد شھروندان تعيين و 
کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه اع م خط فقر فی نفسه ارزش چندانی ندارد اما اساس تصميم گيری ھا و سپس ارائه گزارش  .کنند اع م می

فقر چندان ساده   به تعبير دیگر اگرچه تعيين دقيق خط. عملکرد دولت ھا از روند کاھش فقر، تعيين خط فقر نسبی و مطلق در جامعه است
ن دارد که ھر مرجع چه شاخص ھایی را م ک قرار داده اما در ھر حال دولت ھا برای آنکه بتوانند جایگاه خود را درخصوص نيست و بستگی به ای

ھمانگونه که برای تعيين نرخ بيکاری این فرآیند انجام می شود و . عملکرد فقرزدایی ارائه دھند با تعيين م ک ھایی اقدام به تعيين فقر می کنند
در . رادی را که در ھفته یک ساعت کار انجام می دھند، شاغل ذکر و در نھایت نرخ بيکاری را در مناطقی تک رقمی اع م می کنددولت نھم، اف

واقع تعيين تعریف مشخص از شاغل، باعث می شود تا عملکرد دولت ھا درخصوص ميزان اشتغالزایی منعکس شود؛ خط فقر نيز چنين ماھيتی 
 .دارد

 .ھزار تومان است 800، حدود 87مطابق برآورد حسين راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ایران در سال  خط فقر در ایران
دو دھک کم درآمد این تعداد در واقع شامل . ميليون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند 14براساس گفته برخی مسووOن دولتی حدود 

 ميليون نفر  35ھزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دھيد، بيش از پنج دھک جامعه یعنی حدود  800جامعه است اما اگر درآمد 
  .در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند

به گفته مصری، دولت به . زانه کمتر از یک دOر درآمد دارندبر اساس اع م وزارت رفاه، نزدیک سه ميليون نفر نيز زیر خط فقر شدید قرار دارند که رو
بر اساس تعاریف سازمان ملل خط فقر شدید افراد با درآمد زیر دو دOر را شامل . ھزار تومان نمی پردازد 25افراد شناسایی شده ماھانه کمتر از 

 پيش از این افراد دارای درآمد روزانه. می شود
  .دید قرار داشتندزیر یک دOر زیر خط فقر ش

 .ھزار تومان در ماه درآمد داشته باشند زیر خط فقر شدید قراردارند 60بر اساس این تعریف افرادی که در کشور زیر 
 توزیع نابرابر درآمدھا

واد خوراکی و قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق، ضریب جينی مواد خوراکی و غيرخوراکی نيز نشان می دھد در کشور ما ھزینه ھایی که صرف م
درصد  45، حدود 87بر اساس مرکز آمار ضریب جينی ھزینه ھای غيرخوراکی خانوارھای شھری در سال . غيرخوراکی می شود قابل توجه است

بر اساس آمارھای بانک مرکزی طی سال ھای اخير فاصله طبقاتی افزایش . است که در حوزه نابرابر شدید درآمد در کشور محسوب می شود
 .و این به معنای افزایش فقر در دھک ھای کم درآمد جامعه است و ضریب جينی طی این سال ھا روند روبه رشد داشته است یافته

  و پيام يازدهم موسوي »قانون و قدرت«
مير حسين موسوی در یازدھمين پيام خود که دو روز پيش منتشر شد، باز ھم بر اصول اساسی اش که ھمانا حفظ و حراست از نظام جمھوری 

ھایی مستقيم که بدون تردید  هھایی ھموار، را ھایی امن، راه راه« یا بقول خودش » مبارزه قانونی«او ھمچنين بر اصل . اس می است، تأکيد کرد
او ھمچنان گفت که اص حات واقعی از طُرُقِ  .  ،پافشاری کرد(!!) بعنوان تنھا  شيوه یِ توصيه شده از طرف خداوند» . ما را به مقصد می رسانند

اصولی که . انون اساسی باشدق) »معطل شده«(درون حکومتی قابل اجرا است و ھدف مبارزات مردم می بایست تأکيد بر اجرایِ اصول معوقه 
آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمھوری اس می مخالفت  اندرکاران را به خشم می سخن گفتن از اجرایشان دست... پس از سی سال «

ملی به اجرا  شوند و یا به صورتی ناقص و براساس تفسيرھای مخالف با روح این ميثاق اصولی که به راحتی و صراحت نقض می... کرده است
ھای قومی و محلی به صرف سليقه و پسند شخصی مانع ایجاد  آیند، تا جایی که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان درمی
  ».شود می

ه اصل وOیت جمھوری اس می از اجرای آن بصورت قانونی جلو گيری می کند، و تا زمانيک» قانون اساسی«در مورد اینکه چگونه مفاد متناقض 
ھمچنين، اینکه بر مبنایِ ھمين اصل، عدم .  قانون است، بارھا و بارھا گوشزد کرده اند و کرده ایم» بی قانونی«مطلقه فقيه در آن وجود دارد 
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درباره اینکه جناح ھمانطور که .  تمکين مردم به دولت مورد تأیيد خامنه ای و مبارزه عليه آن غير قانونی محسوب می شود، گفته اند و گفته ایم
با وOیت فقيه و دولت، و قابل اجرا اع م کردنِ مفاد معطل » مبارزه قانونی«اص ح طلب ھایِ حکومتی نيز به این ایرادات واقفند، اما ھنوز دَم از 

ومت، ھمانطور که خود اصرار گفته ایم که نيّت اصلی این اص ح طلبان، بعنوان بخشی از حک.  شده یِ قانون اساسی می زنند، توضيح داده ایم
مردم » غير قانونی«دارند، حفظ نظام دیکتاتوری وOیت فقيه برای حفظ امتيازات و سھمشان در ثروت و قدرت است، به ھمين علت نيز مبارزات 

و نه تحول دھنـده و  را تا حدّی می پسندند که تنھا اھرم فشاری بر جناح غالب حکومت باشد احمدی نژاد» قانونی« عليه وOیت فقيه و دولتِ
جلوه دادنِ بخش ھای مورد تأیيدشان این استفاده را می » قانونی«آنھا از مسکوت گذاشتن تحرکاتِ غير قانونی مردم و .  نظامکننده یِ اص ح 

خواندنش، » غير قانونی«و کل نظام دیکتاتوری جمھوری اس می باشد را با  ص ح طلبانبرند که مردم را از ھر اقدامی که تھدید کننده یِ منافع ا
  .که مورد تأیيد خداوند نيز ھست، منع کنند» ھایی مستقيم ھایی ھموار، راه ھایی امن، راه راه« و روضه خوانی در مورد 

در اینجا می خواھم پوسته یِ رسمی این دروغ ھا را شکافته تا به .  اما، ھمانطور که گفتم، قصد من از نگارش این مطلب، تکرار مکررات نيست
ھم » قانونی«به وضوح می گوید که خواسته ھای مردم که بنا بر متن قانون اساسی بسيار  در ھمين پيام  ،موسوی. صلی برسيمھسته یِ ا

؟ و جلوگيری به عمل می آید ھاچگونه از اجرای آنچيست؟ و  ھااما نمی گوید که مانع اجرای آن» .به راحتی و صراحت نقض می شوند« ھست 
 و مانده را اجرایی کند؟  او و ھوادارانش معتقدند که ریيس جمھور منتخب قـانونی موسـوی اسـتچگونه می خواھد با این وجود، مفاد معطل 
ین صراحت قانون را زیر پا دچگونه احمدی نژاد توانسته است ب باز ھم این سوأل مطرح می شود که. احمدی نژاد منصب او را غصب کرده است

است، اجرا نمی » قانونی«کند؟   آنچه که محرز است، ھيچ چيز به صرف اینکه  تحميلردم گذاشته و مقاصد غير قانونی اش را بر موسوی و م
  نياز است؟   یبه چه چيز» قانون«پس برای اجرای .  گردد

را اجرایی  ھاآنبه جامعه تحميل کرده و چگونه است را » قانونی«احمدی نژاد آنچه از نظر خودش و خامنه ای برای یافتن جواب بيایيم و ببينيم که 
کام ً واضح است که او با تکيه بر قدرت .  ساخته است؟  با در نظر گرفتن وقایع سه ماھه اخير فکر نمی کنم که این عامل برای ما معما باشد
.  در نظر بگيریدبيایيد تمامیِ حکومت ھا را .  نظامی شرکایش، سپاه و نيروھای مسلح، اراده ی خود را به جناح مخالف و مردم تحميل کرده است

چه چيز باعث می شود تا مردم یک کشور به قوانين آن احترام گذاشته و اجرایش کنند؟  بغير از آنست که می دانند در صورت تخلـف و انجـام 
نـان پليسی مسلح به سراغش می آید و با زور و قدرت اش تا زندان راھنمایی اش می کند و در زندان ھـم قـدرت نگھبا» غير قانونی«عملی 

مسلح از فرارش جلوگيری می کند؟  آیا قانون مجالس مقننه، می تواند بدون وجود قدرتھای مسلح حامی آن اجرایی گردد و به مردم تحميـل 
یعنی قـوانين تـا .  به خودیِ خود، قابل اجرا نيست» قانون«شود؟  آیا حکم یک قاضی می تواند بدون تکيه بر چنين قدرتی اعمال گردد؟  پس 

پس سوأل ما از آقایان و بانوان اص ح طلب مان اینست که بر مبنایِ کدام قدرتی .  معتبر ھستند که قدرت اجرایی آن وجود داشته باشدجایی 
خود را در پشت احمدی نژاد و خامنه ای  قدرتِھنگاميکه قدرت مسلح جامعه  . می خواھيد مفاد معطل مانده یِ قانون اساسی را اجرایی نمایيد

  است؟گذاشته 
بـر مسـند » غير قانونی«اص ح طلبان معتقدند که احمدی نژاد بوسيله یِ کودتایی .  حال بيایيم از زاویه یِ دیگری این مسئله را بررسی کنيم

پس به این .  به مردم تحميل کرده است وو فرا قانونی احمدی نژاد را تأیيد  غيرقانونی و یا خامنه ای با اختياراتِ.  ریاست جمھوری تکيه زده است
بلکه حتی، قدرتِ سـرکوبِ حکـومتی مـی توانـد اراده یِ غيـر قـانونی .  را اعمال نمی کند» قانون«نتيجه می رسيم که قدرت حکومتی، صرفاً 

چرا؟  .  اجرایِ قانون دیدیم، اما رابطه ی قانون نسبت به اعمال قدرت را نمی بينيمرابطه قدرت را در مورد .  حکومتيان را نيز به مردم تحميل سازد
و در صورتِ نداشتن قدرت، رویا و خيال است؟ اگر مير . زمانی واقعی است که قدرت را ھمراه خود داشته باشد» قانون«آیا دليلش این نيست که 

، بـه جنـاح غالـبِ »غيرقـانونی«یـا » قـانونی«م قدرتی می خواھد اراده اش را، حال حسين موسوی نتواند به ما نشان دھد که با تکيه به کدا
  .حکومت تحميل کند، سخنانش خيالی باطل و رویایی غير قابل حصول است

ن ھـایی را نمـی تـوانيم انسـا 70تا  60اما اص ح طلبان ما با آنھمه تجربه حکومتی و استفاده از زور و قدرت مسلحانه عليه مردم در سالھای 
در ماه ھایی که گذشت نيرویی عظـيم از « : در ھمين پيام موسوی می گوید.  واقفند –قدرت و قانون  –آنھا ھم به این رابطه .  رویایی بدانيم

آنان . ندخواھند آگاھ مردم ما از آنچه می. ملت ما آزاد شد، نيرویی که باید به کارآمدترین شيوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود
ھای خود را  دانند که سرمایه و توان تحقق بخشيدن به خواست اند و می تصویر شکوھمند اراده خود را در آیينه آنچه که سپری شد مشاھده کرده

د؟ این سوالی از پرسيم چه باید کر لذاست که اینک ھمه ما از یکدیگر می. اند دارند و در این ميدان انبوه نخبگان و زبدگان دوشادوش آنان ایستاده
ھای فراھم شده چه  پرسيم با این سرمایه عظيم، با این اميد تجدید حيات یافته و با این توانمندی سر نااميدی و یا ب تکليفی نيست، بلکه می

از ، معادل آن، یعنی »توان«و » نيرو«برای اینکه ما رابطه ی این نقل قول را با مبحث کنونی مان بھتر درک کنيم، بيایيد به جایِ کلمات »  باید کرد؟
در ماه ھای گذشته مردم قدرت خود را نشان داده اند، دارایِ آن : در آن صورت می بينيم که موسوی می گوید. استفاده کنيم» قدرت«کلمه یِ 

يـه قـدرت پس متوجه می شویم که آقایِ موسوی خيال دارد از قدرت مـردم عل.  قدرتی ھستند که بتوانند خواست ھای خود را محقق سازند
در .  او می خواھد خواسته ھای نه گانه یِ خود را با تھدید استفاده از قدرت مردمی به رقيب تحميل کند.  مسلح جناح رقيبِ خود استفاده کند

که سـپاه و پس ھر زمان .  ھستنداین چند ماھه نيز دیده ایم که جناح مخالف ایشان زیر بار تھدید نرفته و آماده یِ مقابله با نيروھایِ مردمی 
د، موسوی مجبور است که ایـن قـدرت را بـه ناحمدی نژاد و خامنه ای از تھدید موسوی در بکارگيری قدرت مردمی نترسند و عقب نشينی نکن

صيه و از آنجایيکه به مردم تو.  خيابان ھا و ميدان ھا، یعنی مراکز اعمال قدرت مردمی،فرا خواند و در مقابل نيروھایِ مسلح حکومتی قرار دھد
می کند که در مقابل خشونت قدرت مسلح حکومتی، گونه یِ دیگرشان را نشان دھند و گاندی وار کشته و زخمی دھند، به ایـن نتيجـه مـی 

برای اعمال اراده یِ حکـومتی  60خودش در سالھای .  او خام و رویا پرداز نيست. رسيم که او آماده یِ قربانی کردن ھزاران ھزار ایرانی است
پس زمانيکه به مردم می گوید، حمایت از اھداف او که . نفر را از طریق استفاده از قدرت سرکوب نيروھای مسلح معدوم ساخته است ھزاران

که مورد تأیيد خداوند نيز ھست، کمتـرین ھزینـه را » ھایی مستقيم ھایی ھموار، راه ھایی امن، راه راه« حفظ نظام حکومتی است، و با اتخاذ 
در حقيقت ھدفِ او و شرکایش تحميل ھزینه یِ یک انق بِ .  نيست که بخواھد حکومت را سرنگون سازد، دروغ می گوید» نق با«داراست، و 

  .  به اھدافِ انق بی، یعنی سرنگونی کل حکومت دیکتاتوری و ماشين سرکوبش، برسد» انق ب«تمام عيار به مردم است، بدون آنکه این 
که آیا آنھا نيز آماده یِ دادن ھزینه یِ یک انق ب برای جابجایی قدرت در درون جناح ھای حکومت دیکتاتوری جمھوری  کردحال باید از مردم سوأل 

 ،اس می ھستند؟  یا اینکه می خواھند قدرت خود و ھزینه انق ب را برای سرنگونی نظام دیکتاتوری جمھوری اس می صرف کنند تا حـداقل
  ر یک جامعه یِ آزاد و دمکراتيک سر شود؟و فرزندانشان د دباقی عمر خو

  !سرنگون باد حکومت جمھوری اس�می
  !جمھوری شورایی –نان، مسکن،آزادی 
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