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بهمن، ماه امام خميني در تقويم ذهني 
همه ايرانيان است. در طليعه ويژه نامه 
حاضر که به پيروزی انقالب اختصاص دارد؛  
بی مناسبت نيست که مرور دوباره ای به 
انديشه های معمار انقالب در حوزه معيشت و 

حقوق محرومان داشته باشيم.
افتخارانقالبماحمایت

ازپابرهنگاناست
  در حکومت اسالمی بهای بيشتر و فزونتر 
از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت 
و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و 
رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل 
موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها 
بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه 
و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين، 
و در کنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و 

خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، 
افتخار بزرگی است که بحمداهلل در جمهوری 
اسالمی ايران، اساس اين تفکر و بينش در 

حال پياده شدن است. 
محرومانولینعمتماهستند

  و به مجلس و دولت و دست اندرکاران 
توصيه می کنم که قدر اين ملت را بدانيد و 
در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان 
و محرومان و ستمديدگان که نور چشمان ما 
و اوليای نعم همه هستند و جمهوری اسالمی 
رهاورد آنان است و با فداکاری های آنان تحقق 
پيدا کرد و بقای آن نيز مرهون خدمات آنان 

است، فروگذار نکنيد.   
لزومتسریعدرتصویبقوانین

بهنفعمستضعفین
  طرح ها و پيشنهادهايی که مربوط به 

عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفين 
است انقالبی و با سرعت تصويب کنيد و 
از نکته سنجی ها و تغيير عبارات غير الزم 
که موجب تعويق امر است اجتناب کنيد 
و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهيد 
که از کاغذبازی ها و غلط کاری های زمان 
طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم 
و عقب افتادگی های آنها را به طور ضربتی 

تحصيل و ترميم کنند.   
   رفعمحرومیتهاانتظار

بحقمردمماست
و  خواسته ها  مجموعه  گفت    بايد 
انتظارات اسالمی مردم از مجلس، رفع 
گرفتاری ها و محروميت ها و دگرگونی در 
نظام پرپيچ و خم اداری کشور، از انتظارات 
بحقی است که بايد آنها را جدی گرفت و 

نمايندگان محترم مجلس قبل از پرداختن 
به لوايح و تبصره ها و مواد غيرضروری به 
سمتی حرکت کنند که مشکالت اساسی 
کشور مرتفع و سياست های زيربنايی کشور 
در امور فرهنگی و اقتصادی و    اجتماعی و 
سياسی در راستای کمک به محرومين 
و رفع استضعاف، مدون شده و به مورد 

اجرا درآيد.  
دستبهدستهمریشه
فقرواستضعافرابرکنیم

  اينک به مرحله حساسی از دوران 
انقالب اسالمی خود رسيده ايم. دوران 
از ثمرات  بايد  سازندگی، دورانی که 
انقالبمان مردم محروم و ستمديده ايران 
بهره مند شوند؛ دورانی که بايد شکوه نظام 
عدل اسالمی را لمس کنيد؛ دورانی که همه 
بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر 
و استضعاف را برکنيم. شما مردم شريف 
ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار 
پيروزی بزرگی به دست آورديد و توانستيد 
با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه و 
مشارکت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه 
کنيد و پشت ابرقدرت ها را بلرزانيد. اکنون 
نيز با خودياری و همکاری برای مبارزه عليه 
فقر و محروميت بسيج شويد، و با تأييد 
الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت 
ببنديد.      مشکل زمين بايد حل شود و همه 
بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهی 
استفاده کنند.    همه محرومان بايد خانه 
داشته باشند. هيچ کسی در هيچ گوشه 
مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد.   

»عّده ای از آن طرف درمی آيند که امام فرمود: انقالِب ما 
انقالب نان نيست، برای نان نيست! بله؛  انقالب ما براساس يک 
ايمان بود؛ اما معنايش اين نيست که انقالب نبايد به زندگی 
مردم، به اقتصاد، به نان و به رفاه مردم بپردازد. اين چه حرفی 
است!؟ امام به اين مسائل می پرداخت و دستور می داد و آنچه 
در درجه  اّول، مورد نظر امام بود، عبارت بود از طبقات محروم 

و مستضعف.«  
از نگاه رهبر انقالب اسالمی اهميت موضوع »معيشت 
مردم« در »منظومه  ارزشی انقالب اسالمی« تا آنجاست که آن 

را يکی از »خطوط اصلی انقالب« معرفی می کنند.
 در ويژه نامه  حاضر و در آستانه سالروز پيروزی انقالب، مرور 

فرازهايی از بيانات ايشان در اين مورد خالی از لطف نيست.
امروزمسألهاولکشور»اقتصاد«است

زمينه ساز  معيشتی  و  اقتصادی  مشکالت  »امروز 
گله مندی مردم« شده است. مردم گله مندند؛ از بسياری 
از چيزهايی که در کشور می گذرد، مردم گله مندند. مردم 
انتظارات به حقی دارند. انتظار به حق مردم ما، اين است 
که از يک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی 
باشد، طبقه  ضعيف از وضعيت غير قابل  قبول خارج بشود، 
از مشکالت نجات پيدا کند؛ اينها انتظارات مردم ما است 
و اين انتظارات به حق است.«  در اين چارچوب و با درک 
اين شرايط به اين جمع بندی می رسيم که اقتصاد »مسأله 
اصلی کشور« است. امروز مسأله  اّول کشور، مسأله اقتصاد 
و مسائل اقتصادی و مشکالت و گره های اقتصادی است که 

اينها بايستی حل بشود.«
کمکبهاقتصاد،»حرکتجهادی«است

آيت اهلل خامنه ای »کمک به اقتصاد کشور« را »جهاد« 
معرفی کرده اند: »امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک 
بکند، يک حرکت جهادی انجام داده است. اين جهاد است.« 
ايشان »بزرگ ترين مبارزه با آمريکا« را »کار کردن برای اصالح 
امور و حل مشکالت معيشتِی مردم« می دانند: »بزرگ ترين 
مبارزه  با آمريکا کار کردن در اين کشور است؛ کار، کار، تالش، 
مجاهدت برای اصالح امور کشور. اين بزرگ ترين مبارزه  با 
آمريکاست. چون آمريکاييها اين را نمی خواهند. مسئوالن دولتی 
و بخش های مختلف بايد برای ايجاد اشتغال و مبارزه با فساد و باز 
کردن گره های امور معيشت مردم و رونق دادن به اقتصاد کشور، 
حقيقتاً کار و تالش کنند. هر کس در اين زمينه ها مجاهدت و 

کار کند، بزرگ ترين مبارزه را با آمريکا کرده است.«
مهمترینمسألهنظامرسیدگیبه

طبقاتمستضعفاست
»مهم ترين مسأله  دستگاه ما و 
نظام جمهوری اسالمی کوشش 
برای رفع فقر و محروميت در جامعه، 

و حمايت و کمک به طبقات مستضعف 
و محروم است. واقعا بايد صحت برنامه ها را 

به اين سنجيد و دنبال اين قضيه رفت و کارهای 
ديگر را در اولويت های بعد قرار داد. کارهای مربوط 

به طبقات محروم و مستضعفان 
جامعه - که تعدادشان هم 
زياد است - حقا و انصافا 

را  اساسی  حرکت  يک 
می طلبد.«

کمکبهمستضعفاننبایددرجامعهتعطیلبشود
»در جامعه  ما بايد عادت کمک به ضعفا که يک عادت 
اسالمی است، روزبه روز بيشتر شود. صدقاتی که مردم می دهند، 
اطعام هايی که می کنند و کارهای بزرگی از قبيل وقف و حبس 
و امثال آن ها که انجام می شود، از سنت های حسنه اسالمی 
است. اين سنت ها به حيات اجتماعی طيب کمک می کند. لذا 
نبايد بگذاريد در جامعه تعطيل شود. وقتی که مردم خود را در 
رفع گرفتاری مستضعفان و ضعفا و مستمندان سهيم بدانند، 

کار ها اصالح می شود.«
انقالبماراپابرهنگانبهپیروزیرساندند

»دو نکته  اساسی در حرکت امام بزرگوار بود که همين دو 
نکته، سرمايه  ارزشمند اين انقالب بود و هست: يکی اينکه 
هدف اين انقالب، اسالم است. دوم اين که سربازان اين انقالب 
و لشکر اين انقالب، مستضعفان و پابرهنگان و همچنين قشر 

جوانند. اين انقالب را، پابرهنگان به پيروزی رساندند.«

مرورآرمانهایانقالبدربیاناتمقاممعظمرهبری

»انقالب« ما برای نان نبود، اما...

خطوطکلیمعیشتوحقوقمحرومانازمنظرامامخمیني)ره(

 در  محضر 
فرهمند  دوران
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انقالب اسالمی، شکوه تاريخی 
ارزش هايی  مديون  را  خود 
آرمان های  از  برگرفته 
واالی انسانی است؛ 

آرمان هايی نظير برادری. ارزش ها موتور سوخت 
انقالب شدند و آن را تثبيت کردند. کارگران 
از اولين گروه هايی بودند که پس از انقالب در 
به  خود  برای  را  ارزش ها  برهم زدنی،  چشم 
»نظام اخالقی« تبديل کردند؛ کارگران شرکت 
 نفت و کارگران خودروسازی ها از اين جمله 

هستند. 
گروه   های  انقالب  از  پس  ماه  چند  لبته  ا
گسترده ای از کارگران به مستضعفان پيوستند و 
همنوا با آنها عملياتی شدن ارزش ها را مورد تاکيد 
قرار دادند. اگر تا چند ماه پس از انقالب آحاد جامعه 
صرفا در پی برابری بودند از اين پس برابری را از 
دولت، مجلس و... که حاکميت را از سوی خود 
به آنها تفويض کرده  بودند، مطالبه کردند اما 
دست روی دست نگذاشتند و توأم با مطالبه گری، 

آستين ها را باال زدند.
در آن زمان مهم ترين نهادی که کارگران و 
مستضعفان می توانستند در آن به انقالب 
خدمت کنند، کارخانجات بود؛ يعنی همان 
جايی که در کنار نهاد بازار برای تثبيت 
انقالب، به کمک امام خمينی)ره( 

آمد. 
مستضعفان  و  کارگران 
که حاال خود را موجی 
دل  در  می دانستند 
دريای انقالب، برای 

قدرت گرفتن کشور و بازسازی اقتصاد که پيش از 
انقالب به سبب وابستگی شديد به »امپرياليسم« 
رنگ باخته بود، به ياری کشور آمدند و چه 
 جايی بهتر از کارخانه هايی که حاال سهم آنها 

شده بود. 
آنها بدون دريافت اضافه کاری، شب و روز 
عرق ريختند تا محل کار خود را بدون اتکا به 
سودای  که  وابسته،  خارجی  سرمايه گذاران 
ثروت اندوزی از منابع ملی ما را داشتند؛ سرپا 

نگه دارند. 
در اين ميان شوراهای اسالمی کار نقش کانونی 
داشتند و در اداره کارخانجات فعاالنه مشارکت 
داشتند، بدون اينکه بخواهند از اين نمد کالهی 
ببافند. حال اگر بخواهيم به اين پرسش پاسخ 
دهيم که آيا کارگران موفق شدند از نعمات آنچه 
در پی تثبيت انقالب،  بی منت بنيان گذاشتند، 
بهره ای ببرند، بايد گفت که در سال های ابتدايی 
انقالب تا پس از پايان جنگ ظالمانه 8 ساله، 
چنين بود؛ يعنی کارگران بدون چشم داشت تا 
حد قابل قبولی از اقتصاد و هر آنچه در اقتصاد 
به سبب ارائه نيروی کار خود خلق کردند، بهره 
بردند اما زمانی که خصوصی سازی سرعت گرفت 
و مالکيت شخصی بر مالکيت عمومی چربيد، 
 کارگران احساس ياس کردند و همه  چيز را از 

دست رفته ديدند. 
کارگرانی که گذشته را ديده اند، بيش از کارگران 
جوان حسرت روزهای رفته را می خورند. شيوه 
کنونی حکمرانی در حوزه توليد موجب شده 
که قدرت  چانه زنی کارگران در حوزه روابط کار 
 کاهش يابد و اراده ای در مقابل خواست آنها 

شکل بگيرد. 
ما می گوييم بايد به کارگران اميد داد و حسرت 
را از دل آنها درآورد. کارگر نبايد با حسرت گذشته 

کار کند، بلکه نياز به اميد دارد.  

کارگران نخواستند از نمد انقالب کاله ببافند

علیرضا محجوب

سرمقاله
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مسائل صنفی نباید ابعاد 
سیاسی پیدا کند

کارگران در انقالب نقش بزرگی داشتند. سهم کارگران 
در پيروزی انقالب، 99 درصدی است و 99 درصد پيروزی 
انقالب اسالمی، مديون مجاهدت ها و رشادت های کارگران 
است؛ از اعتصابات گسترده صنايع و شرکت نفت گرفته تا 

حضور پررنگ در خيابان ها و اعتراضات.  
سهم کارگران در پايداری نظام و انقالب هم کاماًل قابل 
توجه است و به همان سطح می رسد، در واقع علل موجده 
همان علل مبقيه اســت؛ اين بدان معناست که کارگران 
انقالب را ايجاد کردند و موجب بقای آن شدند. اين واقعيت 

را کسی نمی تواند انکار کند. 

اما اينکه خودشان چقدر از اين انقالب سهم بردند، بايد 
گفت در مقاطع زيادی از اين 40 سال، سهمی جز درد و رنج 
و محروميت نبردند. نمی توانيم بگوييم هميشــه اينگونه 
بوده است. ســال هايی از انقالب بود که شرايط کارگران 
از کارمندان دولت هم بهتر بود تا ايــن حد که کارمندان 
دولت می رفتند بيمه هايشــان را به بيمه کارگری تبديل 
می کردند. آدم های شــاخص ســازمان ها مثال سازمان 

برنامه، می رفتند بيمه کارگری می گرفتند.
در زمان حضرت امــام، بهترين امکانات برای کارگران 
فراهم می شد؛ همان زمانی که حضرت امام می فرمودند 
خداوند عالم هم کارگر اســت.  کارگران کرامت انســانی 
داشتند، شرف اجتماعی داشتند و منزلت بااليی  داشتند 
اما متاســفانه بعدها اين ســهم آن چنان تنزل کرد که به 
کمترين مقدار رســيد. با کمال تاســف بايــد بگويم، در 
دهه های گذشــته، کارگران به آهســتگی و به تدريج به 
حاشــيه ها رانده شــدند اما االن ديگر در حاشــيه ها هم 
جايی ندارند؛ در حال حاضر در حاشــيه شهرها هم يک 
بازنشسته نمی تواند يک سرپناه داشته باشد. در اسالمشهر 
و چهاردانگه، بازنشستگانی هستند که می گويند اثاث مان 
را جمع کرده ايم و در زيرزمين گذاشته ايم و خودمان آواره 
شده ايم؛ در واقع امروز  به جايی رسيده ايم که  بايد اعتراف 
کنيم فقط فقر و بيخانمانی سهم کارگران از انقالب است.  
آنچه در حال حاضر بايد مدنظر قرار گيرد اين اســت 
که اصــالح قانونمند در حــوزه قانون کار و تشــکل های 
کارگری بايد با مشــارکت شــرکای اجتماعی و براساس 
آسيب شناســی ها صورت بگيــرد. وقتی کــه به صورت 
آسيب شناســی شــده عمل شود، مســاله خاصی پيش 
نمی آيد. بايد موانع توســعه و عدالت اجتماعی شناسايی 
شود، می توان به راحتی و بدون اينکه مشکلی برای هيچ 
کدام از شرکا ايجاد شود، اين کار را پيش برد. نکته مهمتر 
اينکه مسائل صنفی کارگران نبايد ابعاد سياسی پيدا کند. 
ممکن است تشکل های کارگری در برخورد با موانع دولتی 
نتوانند حــق خود را بگيرند و دخالت های سيســتم های 
امنيتی مانع انجام کارشان در مسائل صنفی شان باشند؛ 
اما کارگر بايد در دفاع از حقوق خود مصونيت داشته باشد.

روزنامه جمهوری اسالمی ۱۷ فروردين سال ۱۳۶0 
در يادآوری انقالبی که تازه رخ داده بود و هنوز شور و 
حالش در مردم به تمامی بيدار بود، چنين می نويسد: 
»۲۲ بهمن ۵۷ راديو تهران با شادمانی و حرارت پيروزی 
انقالب اسالمی ايران را اعالم کرد. وجد و شادمانی، 
توده های مردمی را که گروه گروه به خيابان ها ريخته 
بودند فراگرفت. زنان در ميان جمعيت شکالت، شيرينی 
و شربت پخش می کردند. وسايل نقليه به طور هماهنگ 
بوق هايشان را به صدا درآوردند و با چراغ های روشن در 
همان خيابان هايی می راندند که تنها چند روز قبل شاهد 
درگيری های خونين بين معترضان و ارتش بود . حاال در 
همان خيابان ها شبه نظاميان انقالبی گشت می زدند. 
برای آنانی که شاهد اين حوادث بودند روز پيروزی 

بی نظير و بی مانند بود«.
به گفته بسياری از راويان آن روزها، پيروزی انقالب نقطه 
اوج بيش از ۱8 ماه تظاهرات توده ای مردم، رويارويی های 
خونين، اعتراضات در محيط های صنعتی و کارگری، 
اعتصابات عمومی و مانورهای سياسی گسترده در 
دانشگاه ها و ... بود. حاال همان گروه ها که شمار زيادی از 
آنان را کارگران، حاشيه نشينان و اقشار فرودست جامعه 
تشکيل می دادند، با شعف منتظر بودند تا سهم خود را از 
انقالب شان بگيرند. روايت متداول ترجيح می دهد بيشتر در 
مورد ابعاد عمومی سياست های نخبگان جامعه، روحانيون 
و امپرياليسم ستيزی سخن بگويد اما در اين روايت قصد 
داريم به اختصار از مطالبات کارگران سخن بگوييم، اينکه 
چه انگيزه هايی آنها را انقالبی کرد و بعد از 4۱ سال اين 

خواست ها چقدر قابل وصول شد؟

بسياری از اين گروه، کارگران روزمزدی بودند 
که از کوچکترين امتيازات مانند حق مسکن، بيمه 
. محروم بودند و گرچه  . درمانی، بيمه اجتماعی و.
بهتر،  وضعيت  به  دستيابی  فرآيند  از  بود  ممکن 
تصوری نداشته باشند اما به دنبال رفاه و آرامشی 
آن  بر  وفور  به  انقالبی  شعارهای  در  که   بودند 

تکيه می شد.
به اعتقاد برخی از صاحب نظران تالش های روزمره 
اين گروه برای بهبود وضعيت مسکن و معيشت، کار 
و درآمد، آموزش و بهداشت و رفاه، آنها را به اتخاذ 
راهکارهايی همچون همراهی و همگامی موقت با اين 
يا آن گروه سياسی، تأسيس تشکل های مستقل با 
عمری نسبتاً کوتاه و همچنين مذاکره و معامله با دولت 
و حکومت سوق داد تا شايد برای تضمين بقايشان 
در جامعه ای که در آن از هيچ گونه امتيازی برخوردار 

نبودند، صاحب امتياز کند.
در پس فضای ايدئولوژيک و شعارآلود، گروه های 
فرودست جامعه، در پی توزيع مجدد امکانات و فرصت ها 
ازجمله؛ زمين، سرپناه، آب لوله کشی، برق، فضاهای 
عمومی مثل خيابان، پياده روها، پارک ها، خدمات 

آموزشی و بهداشتی و درمانی مؤثر و ... بودند.
نگاهیبهآمار

 اما برای اينکه متوجه شويم انقالب در حوزه های 
اجتماعی تا چه ميزان توانسته است بعد از 4۱سال 
اين مطالبات را برآورده کند، شايد بايد به آمار 
نگاهی انداخت. نگاهی به آمارهای ارائه شده از 
سوی نهاد های رسمی نشان می دهد ميزان درآمد 
کارگران روزمزد که نمونه ای از کم درآمدترين اقشار 
 جامعه در دوره های مختلف هستند به نسبت گذشته 

افزايش يافته است.

باوجودبهبودآمارها؛یادداشت

هنوز هم کارگران در هراسند
سهیال جلودارزاده

بســیاریازانقالبیــون،کارگــراِنروزمــزدیبودنــدکــهازکوچکتریــنامتیــازاتماننــدحــقمســکن،
بیمــهدرمانــی،بیمــهاجتماعــیو...محــرومبودنــدوگرچــهممکــنبــودازفرآینــددســتیابیبــهوضعیت
بهتــر،تصــورینداشــتهباشــند؛امــابــهدنبــالرفــاهوآرامشــیبودنــدکــهدرشــعارهایانقالبیبــهوفور

ــهمیشــد ــرآنتکی ب

سعیده علیپور
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چندی پيش محمدرضا مرندی، عضو هيأت علمی 
دانشگاه شهيد بهشتی در نشست تخصصی »نگاهی 
به کارنامه جمهوری اسالمی ايران در گام اول« که در 
موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شد، 
گفته بود: »دستمزد يک روز کارگر در پيش از انقالب 
۶0 ريال بوده است، اما دستمزد يک کارگر روزانه در 
سال 98، ۵0 هزار تومان است. يک کارگری که ۶0 ريال 
دستمزد داشته با اين دستمزد چند نان سنگک ۵ ريالی 
می توانست بخرد؟ ۱۲ نان؛ اما همين کارگر امروز ۵0 
هزار تومان درآمد دارد و اگر نان را يک هزار و ۵00 تومان 
در نظر بگيريم می تواند ۳۲ نان تهيه کند. يک کارگر قبل 
از انقالب با حقوق ۶ تومان در روز، می توانست روزانه ۱۵ 
عدد تخم مرغ بخرد، اما االن يک کارگر با حقوق روزی 
۵0 هزارتومان می تواند ۱۲۶ عدد تخم بخرد، يعنی 8.۵ 
برابر قدرت خريد افزايش پيدا کرده است. بر اساس آمار 
بانک جهانی در سال ۵۶، 4۶ درصد مردم ايران زير خط 
فقر بودند و اين درحالی است که در سال 98، ۱۶ درصد 
مردم ايران زير خط فقر بوده اند، يعنی وضع مردم چيزی 

حدود ۳ برابر بهتر شده است«.
 از سوی ديگر در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 
که هر ساله منتشر می شود و در آن کشورهای جهان 
را از نظر شاخص های توسعه انسانی مانند سالمت، 
محيط زيست، امنيت، نوآوری، عدم استعمار کاری 
و... رتبه بندی می کند نيز ايران در سال ۱۳۵۶ از نظر 
شاخص توسعه انسانی در بين ۱80 کشور جهان در 
رده ۱۳0 جدول و در سال ۱۳9۷ در رتبه ۶0 قرار 

گرفته است.
نگاهی به آمار ميزان سواد افراد باالی ۶ سال نيز نشان 
می دهد که رشد شاخص سواد از 49 درصد در سال ۵۶ 
به 88 درصد در سال گذشته افزايش داشته، همچنين 
افزايش سهم دانش آموزان دختر در کل دانش آموزان از 

۳8.۳ درصد به 49.۳ درصد و تعداد دانشجويان آموزش 
عالی از ۱۶0 هزار نفر به 4 ميليون و ۷4 هزار نفر افزايش 
داشته، ضمن اينکه به دليل بهبود وضعيت بهداشت و 
گسترش خدمات بهداشتی و درمانی نيز افزايش اميد 
به زندگی از ۵۶ سال به ۷۵ سال رسيده است که در 
نوع خود می تواند قابل توجه باشد. نگاهی به وضعيت 
ارائه خدمات عمومی مثل حمل ونقل عمومی، فضاهای 
شهری مناسب و آب و برق و فاضالب هم همه نشانه از 
رشد قابل توجهی است که ايران را به نسبت 40 سال 

گذشته خود متفاوت کرده است.
ضريب پوشش بيمه ای بيانگر سهم تعداد افراد 
تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی از کل جمعيت 
کشور است. اين آمار نشان می دهد در سال ۵۶ از 
جمعيت ۳۵ ميليونی کشور، ۶ ميليون و ۷00 هزار 
نفر تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی بوده اند و در 
سال 9۶ از جمعيت 80 ميليونی کشور 4۲ ميليون نفر 
تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته اند. اجرای قانون 
بيمه بيکاری ما به ازايی در قبل از پيروزی انقالب اسالمی 
نداشته و نخستين بار اجرای اين طرح از سال ۱۳۶۶ در 
ايران آغاز شده است که خود گام مهمی در جهت رفاه 

محسوب می شود.
تغییرنگرشبهمقولهرفاهاجتماعی

با استناد به اين آمار می توان استنباط کرد که 
ميزان درآمد و خدمات درمانی، آموزشی و عمومی 
به نسبت  اقشار مختلف جامعه و طبقه کارگر  به 

گذشته افزايش يافته است، اما آيا به همان ميزان 
رضايت مندی نيز از شرايط زندگی بهتر 

شده است؟ به نظر می رسد روی کاغذ 
همه چيز خوب و تحت کنترل است، 
اما گسترش اعتراضات اجتماعی 
در سال های اخير مخصوصاً در 
می دهد،  نشان  کارگر  طبقه 
ميزان رضايت مندی متناسب با 
نمودارهای نهادهای رسمی رو به 

بهبود نيست و اين موضوع به تغيير 
نگرش ها در خصوص رفاه اجتماعی باز 

می گردد.
 اميرعلی محسنی، کارشناس توسعه اجتماعی، در اين 
باره معتقد است: »مفهوم رفاه اجتماعی در کشورهای 
مختلف دنيا با يکديگر تفاوت دارد. اين تفاوت ها بسته به 
سابقه فرهنگی و تاريخی است. همچنين سطح مطالبات 

یــککارشــناستوســعهاجتماعــیمعتقــداســت،اینکــهمــاگمــانکنیــمحقــوقکارگــربــهنســبت4۰
ســالپیــشبســیارباالتــراســتوبــراســاسآنسیاســتهایرفاهــیخــودراپایهگــذاریکنیموگــزارش

ارائــهدهیــماصــالمنطقــینیســتونتیجــهآننارضایتیهــایعمومــیبیــنایــنقشــرخواهــدبود

ــال های  ــی در س ــات اجتماع ــترش اعتراض گس
ــد،  ــان می ده ــر نش ــه کارگ ــژه در طبق ــر به وی اخی
ــای  ــا نموداره ــب ب ــدی متناس ــزان رضایت من می
ــن  ــت و ای ــود نیس ــه بهب ــمی رو ب ــای رس نهاده
ــاه  ــوص رف ــا درخص ــر نگرش ه ــه تغیی ــوع ب موض

ــردد ــاز می گ ــی ب اجتماع

در حوزه رفاه اجتماعی نيز به نوع مديريت و امکانات 
اقليمی آن کشور باز می گردد. اين در حالی است که 
اين مفهوم به مرور زمان با افزايش آگاهی های عمومی، 
رسانه ها و نگاه به شکل توسعه در کشورهای موفق 
تغيير می کند و در همين راستا با افزايش مطالباتی در 

اين حوزه مواجه می شويم«.
به عقيده او تداوم حيات مادی و معنوی يک جامعه، 
مستلزم اتخاذ نگرشی اجتماعی و مسئوالنه به ضرورت 
برقراری نظام جامع رفاه اجتماعی به صورت فراگير 
است؛ نظامی که شايد بتوان آن را مهمترين سازوکار 
برقراری عدالت اجتماعی دانست. واقعيت امر اين است 
که بهبود رفاه اجتماعی و تأمين زندگی و سالمت 
اجتماعی، در صدر مسائل جامعه ايرانی قرار دارد که 
بايد با درنظرگرفتن ويژگی های خود اين جامعه مورد 

توجه جدی قرار گيرد.
نبودامنیتشغلی

اما به عقيده ناظران وضعيت فعلی کارگران، آنچه 
سبب شده است بر خالف رشد شاخص های رفاهی روی 
کاغذ کارگران از رضايت مندی الزم برخوردار نباشند 

نبود امنيت شغلی است.
محسنی می گويد: »جامعه کارگری با چالش هايی 
چون نبود امنيت شغلی، تأمين معيشت و عدم وصول 
مطالبات معوق روبرو است که هر کدام از اين مسائل، 
به گونه ای زندگی روزمره اين قشر زحمت کش را 
تحت تأثير قرار می دهند که بايد اين مشکالت با 
اقدامات جامع و کارآمد نهادهای مسئول برطرف 

شود«.
به گفته او اينکه ما گمان کنيم که حقوق کارگر 
به نسبت 40 سال پيش بسيار باالتر است و بر اساس 
آن سياست های رفاهی خود را پايه گذاری کنيم و 
گزارش ارائه دهيم اصاًل منطقی نيست و نتيجه آن 
نارضايتی های عمومی بين اين قشر خواهد بود. اين 
کارشناس توسعه اجتماعی می گويد: »ما می بينيم 
که در بسياری از محيط های کاری حقوق  معوقه، 
حق بيمه هايی که به موقع پرداخت نمی شود، عدم 
نظارت الزم به امنيت کاری و ايمنی کارگران، خبرهايی 
در مورد وضعيت نامطلوب صندوق های بازنشستگی 
و نگرانی از تأمين آتيه در دوران کهولت، کارگران و 
خانواده هايشان را در هراسی دائم قرار داده که ميزان 
نارضايتی های عمومی اين قشر را باال برده است و آنها را 
به اين نتيجه رسانده که نتوانسته اند به اهدافشان برای 

زندگی بهتر بعد از اين انقالب دست يابند«.

ادامهازصفحه4
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 آقایسرحدیزاده،حضرتعالیدر18سالگی
باعضویتدریکحزببامشیمسلحانه،عماًلراه
انقالبرابرسایرراههاترجیحدادید.باگذشت
پنجاهوچندسالازآندوران،بهنظرشماانقالب
بهترینراهبرایبهبوداوضاعیکجامعههستیا

خیر؟
به نظر می آيد انقالب ها سرنوشت دلخواه انقالبيون 
را به دست نياورده اند. تمام انقالب های معروف و مشهور 
قرن نوزدهم و بيستم هر کدام به نوعی از آرمان های اوليه 
خود عدول کرده و منحرف شده اند يا بعضاً حتی تبديل 
به ضد خود شده اند. انقالب کبير فرانسه را نگاه کنيد؛ 
انقالبی با آن عظمت، به نوعی دچار انحراف شد به گونه ای 
که ملتی که روزی دنبال عدالت و آزادی و نان بودند، خود 
به نظامی استعمارگر بدل شدند که خصوصيات اين نظام، 
ضديت با آزاديخواهی و تالش های مردمی برای تحقق 
عدالت بود که به نوعی دقيقاً مقابل آرمان هايی بود که آن 
انقالب حامل آنها بود. مثال های فراوانی از اين دست وجود 
دارد. می خواهم بگويم بسياری از انقالب های باشکوه با 
آرمان های عميقاً انسانی و زيبا، به سرنوشت چندان خوبی 
منتج نشده اند. انقالب اکتبر نمونه ديگری از اين دست 
است که گرفتار انواع و اقسام انحراف هايی شد که با اهداف 
اوليه انقالب و انقالبيون سازگاری نداشت. انقالب چين 
به نوع ديگری به اين بليه مبتال شد. امروز اگر به چين نگاه 
کنيد هيچ نشانه ای از آرمان های اوليه انقالبيون مشاهده 
نخواهيد کرد و امروز خود پهلو به پهلوی ساير کشورهای 
امپرياليستی می زند که روزی عليه آنها قيام کردند. حتی 
انقالب کوبا با وجود اينکه فيدل کاسترو فقيد تا آخر عمر 
خود روی اهداف اوليه انقالب ايستادگی کرد، اما به قول 
خود او که گفته بود »انقالب ما از خود ما بزرگتر بود« 
قادر نشدند که از رهگذر اين انقالب، الگويی ايجاد کنند 
و تبديل به کشوری شدند که امروز می بينيد. به نظر من 
عموم اين انقالب ها به عاقبت خوبی ختم نشدند. بجز 
سال های اوليه انقالب ها که شايد بتوان آنها را ماه عسل 

انقالب ناميد، عموم انقالب ها به بيراهه رفته اند.
 شماجزونیروهاییهستیدکهازآنهابهنسل
اولانقالبتعبیرمیشود.باگذشتچهلسالاز
انقالب،بهعنوانیکنسلاولی،چهمیزاناز
آرمانهایتانمحققشدهوارزیابیشماازوضعیت
فعلیچیست؛چقدرباآنتصویریکهدرروزهای
پسازانقالببرایکشورمتصوربودید،همخوانی

داردوچقدرباآنمتفاوتاست؟
آخرين انقالب بزرگ در دنيا که به تعبير محافل 

آمريکايی و غربی، مهيب ترين انقالب تاريخ شد، همين 
انقالب اسالمی بود. برخالف گفته فيدل کاسترو، من 
معتقدم که در انقالب ۵۷، مردم ما از انقالب بزرگتر بودند. 
ظرفيت مردم ما بيشتر از آرمان هايی بود که انقالب ما 
براساس آن شکل گرفت. به تاريخ معاصر نگاه کنيد. در 
فاصله کمتر از ۱00 سال دو انقالب بزرگ، يعنی نهضت 
مشروطه خواهی و انقالب اسالمی در کشور اتفاق افتاده 
است. بين اين دو انقالب نيز مردم هيچ گاه آرام نبودند و 
با دولت ها و حکومت های قلدرمآب و ديکتاتوری روبه رو 
بودند. اينکه امام)ره( می گفتند ما ابرقدرت ها را زير پا 
می گذاريم، به دليل همين بزرگی و عظمت مردم بود که 

امام آن را درک کرده بود.

لبته انقالب ما نيز در مسير خود گرفتاری هايی  ا
پيدا کرد. با پايان ماه عسل انقالب ۵۷، ما نيز در 
و  پيش بينی  غيرقابل  که  افتاديم  دست اندازهايی 
غيرقابل قبول بود. انقالبی با آن آرمان های شکوهمند 
و تکان دهنده، انقالبی که به گفته موشه دايان، مثل 
زلزله ای برای آنها بود، امروز فاصله زيادی با آرمان های 

اوليه خود دارد.
روزی بود که در همين کشورهای اطراف، اگر کسی 
به صدای انقالب ما گوش می کرد، در کشور خود دچار 
گرفتاری می شد، اما امروز برعکس شده است. امروز 
دولت ما انواع و اقسام موانع را به وجود می آورد که ما به 

صدای ديگران گوش نکنيم. اين موضوع خيلی 
پرمعناست.

 مرحومهاشمی،آقایناطقنوری،
بسیاریازدلتمرداندولتهایقبل
مثلخودشما،مهندسموسوی،آقای
پستهای سال سالیان و... کروبی
متعددیدرکشورداشتند،اماهمین

بزرگانانتقاداتزیادیبه
نحوه و کشور عملکرد
ادارهآنواردکردهاند.

شما خود خوب
ن گا نند ا د گر

کشوربودید.چهاتفاقیافتادهکهصاحبمنصبان
مازبانبهانتقادگشودهاند.آیاانقالبیونبرنامه
مشخصیبرایادارهکشورپسازپیروزیانقالب
نداشتندیااتفاقاتیدرمسیر4۰سالهانقالبرخ

دادهکهسببشدهاهدافانقالبمحققنشود؟
 ببينيد اولين موضوع اين بود که اين انقالب يک انقالب 
روحانی بود نه انقالب روحانيت. ما انقالب روحانی را به 
انقالب روحانيت بدل کرده ايم. متاسفانه برخی اتفاقات 
در سال های پس از پيروزی انقالب، سبب شد که بخش 
عظيمی از نيروهای کشور کنار گذاشته شوند و زمام امور 
کاًل به دست روحانيت بيافتد. خود حضرت امام)ره( بارها 
اين موضوع را گوشزد کرده و خواستار اين شده بودند 
که از تمام نيروهای کشور استفاده شود. بايد پذيرفت 
که روحانيت به تنهايی ظرفيت و توان کافی و الزم برای 
اداره کشور را نداشت و لذا در برخی موارد، شاهد اتخاذ 
تصميمات اشتباه و عملکردهای نادرست بوده ايم. اين 
موضوع يعنی حذف بسياری از جريان  ها و نيروهای 
موثر در انقالب به نظر من يکی از اشتباهات بزرگ بود. 
جا داشت ظرفيتی ايجاد می شد که تمامی نيروها و 
جريان های موثر در انقالب و کشور، به بازی گرفته شوند 

و از توان آنها استفاده شود.
به عنوان مثال، حزب ملل اسالمی که بنده در آن 
عضويت داشتم، قصد داشت از راه اقدام مسلحانه، دولت 
اسالمی تشکيل دهد. چنين حزبی که هزينه های زيادی 

هم برای پيروزی انقالب و آرمان های آن داده، در ابتدای 
انقالب در درس های دانش آموزان جا داشت، ولی بعدها 
از کتاب ها حذف شد. در همين حد هم تحمل اينکه حتی 
نامی از ديگران برده شود، وجود ندارد. به نظر من اين به 
تماميت خواهی برخی از جريان های انقالبی بازمی گردد. 
ده ها و صدها نفر در زير دست و پای نظام فاسد قبلی جان 
باختند و له شدند تا اين انقالب به پيروزی برسد، اما ما 
حتی از بردن نام آنها هم ابا می کنيم چه برسد به اينکه از 

آنها برای اداره کشور کمک بگيريم.
البته شخص امام را به نظر من بايد از سايرين جدا کرد. 
ايشان حتی دست ياری به سوی بازرگان دراز کرد. امام به 
واسطه نيروی عظيم روحی و خدايی که در وجود 
داشتند، حرکتی ايجاد کردند که تمام ملت را 
تکان داد و نتيجه آن پيروزی اين انقالب شد.
 البتهمادورههاییمثلدوران
احمدینژادهمداشتیمکهروحانیت
نقشنداشت،امااوضاعچندانبهتر
نبودوحتیبرخیمعتقدندکهاوضاعاز
آندورهشروعکردبهاینکهبدتر

شود؟
قبول ندارم. سرنخ امور 
در همان دوران هم به 
دست روحانيت بود. اتفاقاً 
معتقدم احمدی نژاد با اين 
هدف بر سر کار آمد که در 
درون خود روحانيون نيز 
طيفی را کنار بگذارند. نقش 
احمدی نژاد اين بود که بخشی 

ابوالقاسمسرحدیزاده:

وهای انقالبی، آسیب های فراوانی به کشور    وارد  کرد حذف نیر

عمــومانقالبهــادرجهــانبجــزســالهایاولیــهکــهشــایدبتــوانآنهــارامــاهعســلانقالبهــا
ــاپایــانمــاهعســلانقــالب57،دردســتاندازهاییافتادیــمو ــد.مــانیــزب ــهبیراهــهرفتهان نامیــد،ب
ــا نتیجــهایــنشــدکــهانقالبــیبــاآنآرمانهــایشــکوهمندوتکاندهنــده،امــروزفاصلــهزیــادیب

ــوددارد ــهخ ــایاولی آرمانه

صراحتلهجهوبیانآنچهدرستمیداند،جزوخصوصیاتابوالقاسمسرحدیزادهاست.همینویژگیاتفاقًا
باعثشدهکهبارهایارانقدیمیوحتینیروهایهمفکرازدستویبرنجند،اماسببنشدهکهمرامسرحدیزاده
آمیختهبهمصلحتاندیشیشود.سرحدیزادهدر18سالگیبهحزبمللاسالمیپیوست؛حزبیبامشیمسلحانه
کهتوسطگروهیازجوانانمسلمانشکلگرفتهبود.دوسالبعد،ویواعضایحزبدستگیرشدندوویتاپیروزی
انقالبدرزندانرژیمپهلویبهسربرد.پسازانقالبنیزپستهایمتعددیداشت؛ازریاستسازمانزندانها
گرفتهتانمایندگیمجلسوحضوردرکابینهمهندسموسویبهعنوانوزیرکار.یادگاردورانوزارتوی،قانون
کاریاستکهباوجودمخالفتهایمتعددوگسترده،ازشوراینگهبانوقتگرفتهتااتاقبازرگانیوحزبموتلفه،
بانامهویبهامام)ره(ودستورایشانبرایتشکیلمجمعتشخیصمصلحتنظامبهتصویبرسید.سرحدیزاده،
امروزمنتقدجدیشرایطجامعهاستاماهمچنانبهانقالب57وآرمانهایآنوفادارماندهاستواعتقاددارد

عملکردبرخیازنیروهایانقالبیدرحذفسایرگروههاوجریانها،جامعهرابهنقطهکنونیرساندهاست.

حمید سلیمانی
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از روحانيت که بازماندگان نسل اول انقالبيون بودند هم حذف شوند. لکه دار کردن 
دامان بزرگانی چون مرحوم هاشمی، آقای ناطق نوری و... که اتفاقاً جزو روحانيون 

مخالف تماميت گرايی بودند، ازجمله اقدامات ايشان بود.
 اشارهکردیدکهامامدستیاریبهسویبازرگاندرازکرد.چرا
مرحومبازرگانوجریانهمفکربهتدریجازچهرهسیاسیکشورحذف

شدند؟
معتقدم مرحوم بازرگان به راحتی می توانست در کنار امام باقی بماند اگر 
قادر بود که سختی های اوليه طبيعی روزهای پس از انقالب را تحمل کند. 
اينکه ايشان مدام استعفا می دادند، حکايت از روحيه به اصطالح نازک نارنجی 
ايشان داشت. متاسفانه روحيه روشنفکران ما اين است و چندان مشکالت 
را تحمل نمی کنند. روزهای پس از پيروزی در هر انقالبی پر از تالطم است 
و مشکالت متعددی پيش روی اداره کنندگان جامعه وجود دارد. اينکه 
مسئول يک دولت انقالبی به خاطر اشتباهات و تخلفات چهار عضو کميته 
يا به خاطر اقدام چند دانشجو که به زعم وی اشتباه است، بخواهد استعفا 
بدهد و کنار برود، نشان از اين دارد که روشنفکران ما درک و شناخت 
 درستی از شرايط انقالب و روزهای پس از پيروزی نداشتند، قهر هيچ وقت 

چاره کار نيست.

 مشکلحزبجمهوریاسالمیبابنیصدرچهبودوچرابنیصدر
همتحملنشد؟

به نظر من، بنی صدر خودبزرگ بين بود. اين را البته در همان روزهای پس از 
پيروزی انقالب از دوستی که سابقه عضويت در کنفدراسيون را داشت شنيدم، اما 

بعدها کاماًل آن را درک کردم.
خاطره ای برايتان تعريف می کنم. من کاًل با ايشان يک بار مالقات داشتم و آن 
هم اينکه به همراه اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی به ديدار وی 
رفتيم. وی در آن جلسه خطاب به ما گفت: »مگر پيغمبران حزب داشتند؟ من 
آقای بنی صدرم و نيازی به حزب ندارم. من بنی صدر! قادرم که انقالب و کشور 
را هدايت کنم«. چنين نگرشی با اين درجه از خودبزرگ بينی به خود وی و 

انقالب ضربه زد.

 بزرگترینآفتیکهکشورونظامراتهدیدمیکند،چهمیدانید؟
دنيای کمونيسم را فساد از پا درآورد. انقالب ما هم متاسفانه درگير فساد شده 
است. در انقالب و نظامی که زير سايه قرآن و اسالم است، چه معنايی دارد که ما هر 
روز خبر تازه ای از فسادی تازه بشنويم. همه ما مسئوالن نظام بايد پاسخگوی اين 
موضوع باشيم. شرم آور است در حکومتی که مزين به نام اسالم و علی)ع( و... است، 

مردم دچار فالکت و فساد باشند، حتی اگر تعداد اندکی از مردم را دربربگيرد.
 دورنمایکشورراچگونهمیبینید؟درحالحاضرتحریمهافشار
سنگینیبهاقتصادوکشورواردمیکند.فسادمثلموریانهماراازدرون
میخوردواعتمادعمومییاهمانسرمایهاجتماعیدرکشورهرروزآب
میرود.مردمنهبههمدیگرونهبهحکومتاعتمادچندانیبرایبهبود
امورندارندومتقاباًلحکومتهمنشاندادهکهچندانبهمردماعتماد

ندارد.درچنینشرایطی،چهدورنماییبرایایرانمتصورهستید؟
در ابتدای صحبت هايم هم گفتم که به نظر من، مردم ما حتی از انقالب ما 
بزرگتر بوده و هستند. ظرفيت مردم ما دو انقالب در کمتر از يک قرن بوده است. 
درست است که فساد، بيراهه و ناهنجاری در جامعه و کشور زياد است، اما ظرفيت 

مردم ما باالتر از اين است که کشور به بن بست بخورد.
 ولیدرحالحاضراعتمادحتیدربینمردمهمکمرنگشده

وهمینظرفیتملتمارابهشدتکاهشدادهاست.
اين گونه نيست. با وجود تمامی ضعف هايی که برشمرديد ملت ما 
توانايی برگرداندن جامعه به مسير درست را دارد. فشارهای فراوان 
خارجی و داخلی و توطئه های آنها در برابر اين ظرفيت ها اندک است. 
مردم بر همه اين مشکالت غلبه خواهند کرد و کشور به مسير درست 
باز خواهد گشت. اين ملت نوظهور نيست. قرن هاست حيات دارد و 
انواع و اقسام مشکالت، اعم از حکومت های استبدادی و ديکتاتوری 
و تهاجم خارجی را تجربه کرده اما ايران را حفظ کرده و بعد از اين 
هم حفظ خواهد کرد. من کاماًل به سخنانم اعتقاد قلبی دارم. با اين 
مردم می شود دنيا را تکان داد اما متاسفانه زمام امور به دست افراد 

ناتوان افتاده است.

حــذفبســیاریازجریانهــاونیروهــایموثــردرانقــالببــهنظــر
ــاد ــیایج ــاداشــتظرفیت ــود.ج ــزرگب ــتباهاتب ــیازاش ــنیک م
میشــدکــهتمامــینیروهــاوجریانهــایموثــردرانقــالبوکشــور،

بــهبــازیگرفتــهشــوندوازتــوانآنهــااســتفادهشــود

دههــاوصدهــانفــردرزیــردســتوپــاینظــامفاســدقبلــیجــان
باختنــدتــاایــنانقــالببــهپیــروزیبرســد،امــامــاحتــیازبــردن
نــامآنهــاهــمابــامیکنیــموایــنبــهنظــرمــنبــهتمامیتخواهــی

ــردد ــیبازمیگ ــایانقالب ــیازجریانه برخ
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عضو هيات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی معتقد است 
که در واکاوی ريشه های مسيری که منجر به فروپاشی رژيم 
پهلوی و پيروزی انقالب اسالمی شد، رويکردهای متفاوتی 
مطرح می شود و طيف کسانی که در اين زمينه صحبت کرده اند 
عوامل پرشماری را در ريشه يابی موضوع مورد توجه قرار داده اند 
که مرور آن عوامل و تالش برای دستيابی به يک صورت بندی 

نظری می تواند راهگشا باشد.
فرشاد مومنی در واکاوی ريشه های اقتصادی و سياسی 
فروپاشی رژيم پهلوی و پيروزی انقالب اسالمی گفت: 
به طورکلی در سالگرد دهه فجر و ايام پيروزی انقالب اسالمی 
ذهن ها به چرايی و چگونگی فراز و فرودهايی برمی گردد که 
هر از چندی در ايران اتفاق می افتد. آنچه مهم است اينکه ما 
صرف نظر از نقش ها و داوری های خود، اين پرسش را مطرح 
کنيم که آيا می توانيم از اين فراز و فرودها درس عبرت بگيريم 
تا اين فهم و يادگيری بسترساز تحقق اهدافی باشد که مردمانی 

بيشمار، جان، مال و توان خود را فدای آن کرده اند.
وی ادامه داد: در موضوع فروپاشی رژيم پهلوی شايد 
يکی از جذاب ترين و برجسته ترين کارهای صورت گرفته 
متعلق به »جان فوران« ايران شناس معروف است. او در کتاب 
»مقاومت شکننده« در مقام جمع بندی چرايی فروپاشی 
رژيم پهلوی، 9 اتهام اساسی را مطرح می کند که موجب 
سقوط رژيم پهلوی شد. اين 9 عامل عبارتند از؛ گسترش و 
تعميق غيرمتعارف فساد، تقلب های پی درپی در انتخابات و 
دست کاری آرای مردم، نقض پرشمار قانون اساسی، سرکوب 
مطبوعات و احزاب سياسی، از بين بردن استقالل دانشگاه ها، 
تضعيف عقايد اسالمی، کاپيتاالسيون، فروش نفت به اسرائيل 

و گسترش دولت.
مومنی تصريح کرد: نکته جالب آن است که وقتی به آثار 
نزديکان حکومت پهلوی مراجعه می کنيد با کمال شگفتی 
متوجه می شويد که چقدر ديدگاه ها در اين زمينه می تواند 
نزديک باشد. مثاًل »فريدون هويدا« برادر نخست وزير دوران 
شاه، در کتاب »سقوط شاه« می گويد هفت عامل بيشترين 
نقش را در توضيح چرايی سقوط رژيم پهلوی داشته است. 
او باور دارد که ساخت ديکتاتوری و اشتباه های شخص شاه 
مهمترين عامل سقوط رژيم پهلوی بود، اما در کنار آن گسترش 
و تعميق فساد مالی و اخالقی، افراطی گری در هزينه های 
نظامی به ويژه تخصيص منابع ارزی و ريالی برای خريد ابزار 
سرکوب مردم، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، 
اختناق شديد نسبت به آزادی های مصرح در قانون اساسی 
و دست کم گرفتن قدرت مذهب توسط دولتمردان از ديگر 

عوامل سقوط بوده است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه افرادی هم بوده اند که سطوح 

باالتری از بحث ها را در اين زمينه مطرح کردند، افزود: شايد 
يکی از درخشان ترين کارها مربوط به اثر زنده ياد »هدی 
صابر« باشد. به نظر من در شرايط کنونی کشور که به نوعی 
بی اعتمادی فراگير مشخصه کليدی مناسبات سياسی و 
اجتماعی است و ابعاد اين بی اعتمادی فراگير در روايت سه 
جلدی بررسی وضعيت اجتماعی و سياسی کشور در گزارش 
وزارت کشور توضيح داده شده است، کتاب »فروپاشی« هدی 
صابر می تواند به عنوان يک وفاق باشد. چون هدی صابر به 
عنوان منتقد جمهوری اسالمی محسوب می شود بنابراين 
روايت او در ميان طيف کسانی که به روايت های رسمی 
اعتماد ندارند، می تواند اعتمادبرانگيز باشد. ويژگی ديگر اين 
اثر آن است که چون در همان اوايل سقوط رژيم پهلوی نوشته 
شده است حاوی اطالعات روزآمد، دسته اول و نقل قول های 

استثنايی است.
وی ادامه داد: ضمن اينکه زنده ياد صابر در اين کتاب 
صرف نظر از تبليغات سلطنت طلبان که در سقوط رژيم 
پهلوی برای استکبار جهانی نقش زياد قائل می شدند، روايت 
درون واکاوانه و متکی بر اسناد رسمی را در دستور کار قرار 
می دهد. عنصر گوهری در روايت صابر از سقوط رژيم پهلوی 
اين است که نظام تصميم گيری ها و تخصيص منابع حکومت 
پهلوی در سال های پايانی دچار تصلب ذهنی شده است. صابر 
اين گونه توضيح می دهد که وقتی به اسناد پشتيبان برنامه 
ششم توسعه نگاه می کنيد سطحی از آگاهی کارشناسی 
در گزارش های رسمی مشاهده می شود که به طور نسبی 
بی پرواتر از همه اسناد مشابه برنامه های پيشين است و 
اين تصلب ذهنی، سيطره منافع رانتی هيات حاکمه و عدم 
انعطاف آنها به سمت منافع ملی با جزئيات کامل توضيح و 
نشان داده که آن آگاهی کارشناسی و هشدارها در مرحله 

تصميم های اساسی عقيم می ماندند و آنها نه قادر 
و نه مايل بودند ذهنيت های نادرست خود 

را تصحيح کنند و نه آمادگی داشتند که 
منافع ملی را بر منافع شخصی و باندی 

اولويت دهند.
اين کارشناس اقتصادی با اشاره 

به مجموعه آثاری که توسط مقامات 
درجه يک و دو در مورد سقوط رژيم 

پهلوی نوشته اند، گفت: کتاب های 
توسط  که  داريم  پرشماری 

مسئولين کليدی سازمان 
برنامه آن زمان منتشر شده 

و آنها نيز تاکيد دارند که 
و  خودکامگی  يک 

خودرايی غيرعادی نزد شاه ايجاد شده بود که هيچ ايده 
اصالح طلبی را نمی پذيرفت و اين گونه تصور می کرد که 
هرگونه پذيرش ايده اصالح طلبی، به معنای شکست است 
و اين رويه بود که طی سال های ۱۳۲0 تا ۱۳۵۶ دنبال شد. 
صابر در اثر خود نشان می دهد حتی در ماه های پايانی حکومت 
پهلوی، سطوحی از انعطاف در محمدرضا شاه پديدار شده بود 
اما آن انعطاف نه تنها کمکی نکرد بلکه اعتراف های شاه از نظر 
مردمی که از شرايط عاصی شده بودند و نمی توانستند آن را 
تحمل کنند به عنوان بينه حقانيت حرکات اعتراضی خود 

تلقی شد.
وی يادآور شد: شاه در مصاحبه با روزنامه کيهان به تاريخ 
سوم آبان ۱۳۵۵ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه اگر دوباره 
درآمدهای ارزی افزايش يابد چه می کنيد؟ پاسخ می دهد ديگر 
آن را آتش نخواهيم زد. اين در واقع يکی از حيرت انگيزترين 
اعترافات شاه محسوب می شود و به نظر می رسد باطل السحر 
تمام ديدگاه های طيف سلطنت طلب و شايد کل مخالفان 
انقالب اسالمی باشد که سقوط شاه را به عوامل بيرونی نسبت 
می دادند. شدت فساد و ناکارآمدی به اندازه ای بود که خود شاه 
دو سال قبل از سقوط حکومت می پذيرد که به نام توسعه، 
زيرساخت سازی و ارتقای بنيه توليد، منابع ارزی در آتش 
فساد، فرقه گرايی و خودرايی نابود شده است. همچنين در 
خاطرات اسداهلل اعلم آمده است که در ماه های پايانی شاه، 
مشروعيت رژيم با ضريب ۷۵درصدی در ميان خود درباريان 

سقوط کرده بود.
رئيس موسسه دين و اقتصاد در پاسخ به اين پرسش که 
تجارت خارجی رژيم شاه بيشتر بر صادرات نفت خام و واردات 
کاالهای مصرفی معطوف بود و اين چه پيامدی داشت؟ گفت: 
از جنبه تحليلی گفته می شود غفلت از بنيه توليدی دو ويژگی 
دارد که منشا سوبسيد به خارجی ها و تحميل فشارهای 
مافوق طاقت بر مردم خود است، يعنی فرصت های شغلی که 
حق مردم اين سرزمين است را به بيرونی ها هديه می دهيم. 
بنابراين از يک سو تجارت خارجی که آميزه ای از صدور مواد 
خام و واردات مواد ساخته شده است هر دو دست به دست هم 
می دهند تا اهدای فرصت های شغلی به خارجی ها امکان پذير 
شود، از سوی ديگر مردم با تورم ناشی از افزايش قيمت 
نفت روبه رو بودند و تعبيری که خانم »نيکی کدی« تداعی 

می کنند، کارد را به استخوان مردم رسانده بود.
وی افزود: يعنی نابخردی در سياست های اقتصادی از طريق 
تحميل رکود همراه تورم، کارد را به استخوان مردم رساند. 
شايد جالب باشد که وقتی آثار مکتوب تحريم کنندگان کنونی 
را مالحظه می کنيم آنها نيز استراتژی تحريمی خود را در آن 
می بينند که ايران را در مسيری قرار دهند که بنيه توليد کشور 
ضعيف شود تا از اين طريق افزايش وابستگی های ذلت آور به 
خارج افزايش يابد. شايد يکی از درخشان ترين کارها در تبيين 
رژيم پهلوی از اين زاويه، کتاب »سياست خارجی آمريکا و 
شاه« اثر مارک گازيوروسکی، پژوهشگر لهستانی االصل 
آمريکايی باشد که خوشبختانه به فارسی نيز ترجمه 
شده است. او در اين کتاب کار بديعی انجام داده و 
شاخص دست نشاندگی را طراحی کرده که در آن 
وابستگی های ذلت آور سياسی و اقتصادی رژيم 
پهلوی به خارج و به ويژه آمريکا به حدی رسيده 
بود که هم خصلت مشروعيت زدايی و هم 
خصلت نابرابرساز آن دست به دست 
هم دادند تا هم مشروعيت رژيم 
پهلوی از ميان برود و هم مردم 
را به مناسبت غيرقابل تحمل و 

به شدت شکننده فرابخوانند.

تحلیلفرشادمومنیازدالیلسقوطپهلویدرسال57:

ساختار دیکتاتوری و تصلب نظام تصمیم گیری 
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بيش از چهار دهه از انقالب اسالمی 
چالش های  و  دستاوردها   می گذرد. 
اقتصادی اين سال ها همواره تابعی از 
سياست بوده است و اکنون که در آستانه 
چهل ويکمين سالگرد پيروزی انقالب 
قرار داريم؛ بحران های اقتصادی، ضرورت 
اصالح اين رويه و تغيير نظام حکمرانی به 
ويژه در حوزه اقتصاد را بيش از هر زمان 

ديگری به رخ می کشد.
ابرچالش های اقتصاد ايران پس از 
گذشت چهار دهه از انقالب به اعتبار 
و  مطالعات  »موسسه  که  نظرسنجی 
پژوهش های بازرگانی« از صاحبنظران 
اقتصادی انجام داده در شش محور 
»کاهش قدرت خريد خانوارها و افت 
تقاضای داخلی«، »کاهش سرمايه گذاری 
بخش  خصوصی و دولتی«، »افزايش 
کسری بودجه دولت«، »تثبيت مصنوعی 
قيمت ها«، »نقش نهادهای حاکميتی 
و خصولتی در بنگاه داری و فعاليت های 
اقتصادی« و »تاثيرپذيری توليدات داخلی 

از قاچاق« مطرح شده است.
عنوان  به  حالی  در  فزاينده  تورم 
مهم  ترين چالش مزمن اقتصاد کشور 
به تورم  معرفی  می شود که رسيدن 
تک رقمی  يک دستاورد بزرگ در کارنامه 
دولت ها به حساب  می آيد و اين در 
شرايطی است که تورم يک رقمی  برای 
8۶ درصد از کشورهای جهان پديده ای 

عادی است.
نرخ تورم به عنوان سياسی  ترين شاخص 
اقتصادی در حالی مطرح است که افزايش 
آن مسير اصالحات اقتصادی را با موانع 
بسيار همراه  می سازد. در کنار آن عدم رشد 
اقتصادی پايدار، کسری بودجه، بيکاری، 
خطر فروپاشی نظام بانکی و صندوق های 
بازنشستگی از ديگر مواردی است که با 

تشديد بحران تحريم های بين المللی و 
اقتصادی، چشم انداز مثبتی برای اصالح 

آنها وجود ندارد. 
فساد سيستمی  که موجب تضييع 
حقوق طبقات فرودست شده از ديگر 
حاصل  و  ايران  اقتصاد  معضالت 
سياستگذاری های نادرستی است که 
در طول چند دهه با به قدرت رسيدن 
طيف های خاص سياسی عرصه را برای 
اجرای عدالت و حکمرانی قانون تنگ کرده 
تا جايی که حتی در دوره های وفور نعمت 
فروش نفت نيز تحقق رشد اقتصاد پايدار 
ميسر نشده است. در اين زمينه چالش عدم 
مديريت و برنامه ريزی زمينه ای را فراهم 
ساخته که به موازات فروش باالی نفت 
در دوره های خاص، دولت ها نيز بزرگ تر 
شده اند بدون آنکه به توليد، زيرساخت ها 

و توسعه بازارهای صادراتی توجه کنند.
به عبارت ديگر به جای ظرفيت سازی 
و سرمايه گذاری از محل درآمدهای نفتی 
برای رشد بلندمدت اقتصاد، ترويج فرهنگ 
مصرف گرايی به اعتبار واردات، شکل گرفته 
تا جايی که با ورود به دوره های رکود فروش 
نفت به واسطه شوک های تحريمی؛ اقتصاد 
معيشتی وارد فاز بحران های تور می  شده 
است. اين در حالی است که اقتصاد ايران 
به لحاظ کسب درآمد ارزی در شرايط 
تحريم های نفتی  بايد با تکيه بر صادرات 
غير نفتی و در تعامل با بازارهای جهانی 

توسعه پيدا کند.
در واقع کوچک شدن حجم تجارت 
خارجی به معنای کمتر شدن نسبت اين 
متغير به توليد ناخالص داخلی است که در 
عمل به معنای محصور شدن بيشتر اقتصاد 
ايران است. بر اين اصل مسير ناهموار 
تجارت خارجی در شرايط کنونی از محل 
تصويب FATF  می گذرد که اين امر  بايد 
به دور از اغراض سياسی، تنها با دورنمای 
ديپلماسی اقتصادی نگريسته شود تا 
امکان حضور گسترده تر در بازارهای 

تجارت جهانی را ميسر کند.
بر پايه نظرسنجی »موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی« سياست های 
اين  از  برون رفت  برای  پيشنهادی 
بحران های اقتصادی، به کارگيری انضباط 
مالی و کاهش مصارف بودجه ای دولت، 
اصالح ساختاری در تقويت نهادی بودجه 
مبتنی بر عملکرد، حذف فرآيندها و 
هزينه های غيرضرور، کاهش بودجه برخی 
دستگاه ها، حذف طرح ها و پروژه های 
فاقد توجيه اقتصادی، اصالح ساختار 
شرکت های دولتی و چابک سازی دولت 
عنوان شده با اين تاکيد که افزايش پايه 
مالياتی و مبارزه با فرار مالياتی نيز بايد در 

اولويت اقدامات دولت قرار گيرد.
در اين راستا پيشنهاد شده از آنجا که 
نسبت درآمدهای مالياتی به توليد ناخالص 

داخلی در ايران حدود ۵ درصد است و اين 
رقم معادل يک سوم ميانگين جهانی است، 
 می توان با کاهش معافيت ها و افزايش پايه 
و پوشش مالياتی با استفاده از بانک های 
اطالعاتی دستگاه های دولتی و حاکميتی، 
ماليات بيشتری را از دهک های پردرآمد 

وصول کرد. 
لزوماصالحنظامحکمرانی

در آستانه چهل ويکمين سالروز پيروزی 
انقالب،  آثار و پيامدهای تحريم های 
دامنه دار در سطح کالن اقتصاد از مرز 
هشدار گذشته و اکنون در مرحله بحران 
به آستانه بودجه کشور رسيده است. در 
اين زمينه پيش بينی دولت برای صادرات 
نفت خام و کسب درآمد ارزی با توجه به 
تشديد تحريم ها و از دست دادن بازارهای 
صادراتی نفتی به ويژه در مورد کشورهای 
کره جنوبی، ژاپن و تا اندازه ای چين، با 
شکست مواجه شد و در حالی که انتظارها 
درآمد ارزی دست کم ۲۵ ميليارد دالری 
را برای سال جاری رقم  می زد، در نيمه 
نخست سال کسب ۱۲ ميليارد دالر درآمد 
ارزی نيز محقق نشد. بر اين اصل مطابق 
با آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای 
پژوهشی تا پايان سال حدود ۱۵0 هزار 
ميليارد تومان کسری بودجه شکل خواهد 

گرفت.
رخداد کسری بودجه در حالی مطرح 
است که دولت ۶۲ هزار ميليارد تومان از 
هزينه های خود را کاهش داده و سقف 
بودجه را نيز به عدد ۳8۶ هزار ميليارد 
تومان رسانده است؛ اما با توجه به شرايط 
پيش آمده دولت ناچار است نزديک به 4۵ 
هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه 
ملی و ۵ هزار ميليارد تومان از حساب 
ذخيره ارزی برداشت کند. ضمن اينکه 
بايد رقمی  معادل ۱0 هزار ميليارد تومان 
نيز از محل مولدسازی دارايی های دولت 

کسب درآمد کند. 
تامين ۳8 هزار ميليارد تومان از محل 

اوراق قرضه در شرايطی که کاهش تقاضا 
برای اين اوراق وجود دارد اين واقعيت را 
آشکار  می کند که محل های شناخته شده 
برای تامين منابع درآمدی تازه، دولت را 
در شرايطی قرار  می دهد که روند صعودی 
تورم شتاب يافته را در نيمه دوم سال بسيار 

شفاف تر تجربه کند.
از سوی ديگر تشديد موج نقدينگی که 
با رشد بی سابقه ۲۷ درصدی همراه است 
در پايان نيمه نخست سال جاری به رقم 
۲۱۲۶ هزار ميليارد تومان رسيد، به عبارت 
ديگر به طور متوسط ماهيانه 40 هزار و 
۶00 ميليارد تومان به حجم نقدينگی 
و پايه پولی در ايران افزوده شده که در 
صورت عدم کنترل و هدايت آن، تما می 
 بازارهای مالی دستخوش تورم باالتر از 40 

درصد خواهند شد.
بستر شکل گيری پول پرقدرت را بايد 
در زمان اوج درآمدهای نفتی جستجو 
کرد. در اين شرايط دولت ها با دست اندازی 
به درآمدهای ارزی آن را به اقتصاد کشور 
تزريق و بدينوسيله در نبود سياستگذاری 
درست مالی، نقدينگی را تهييج  می کنند 
به گونه ای که اين موج نقدينگی حتی در 
زمان رکود فروش نفت نيز مسير افزايشی 
خود را ادامه  می دهد. اين در حالی است 
که در نقطه مقابل، اقتصاد ايران در حال 
کوچک شدن است. برای درک اين منظور 
 می توان از رشد توليد ناخالص داخلی به 
عنوان معتبرترين معيار برای اندازه گيری 
توانايی اقتصاد کشور نام برد. توليد ناخالص 
داخلی ايران در پايان نيمه نخست امسال 
هم تراز با سال ۱۳90 محاسبه شده و با 
توجه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول، سقوط 
اقتصاد ايران نيز در حد 8 تا 9.۵ درصد 
پيش بينی شده است؛ اما نکته قابل تامل 
اين است که همزمان با کوچک شدن 
سپهر اقتصاد ايران شهروندان ايرانی نيز 

فقيرتر خواهند شد.

اقتصادایرانوچهاردههماناییدرچالشها

گرفتار در هزارتوی سیاست 
مهناز اعتدالی 

ــالبدر ــهازانق ــارده ــسازگذشــتچه ــرانپ ــایاقتصــادای ابرچالشه
ــا«،»کاهــشســرمایهگذاری ــدخانواره ــدرتخری ــشق شــشمحــور»کاه
ــت ــت«،»تثبی ــهدول ــشکســریبودج ــی«،»افزای بخــشخصوصــیودولت
مصنوعــیقیمتهــا«،»نقــشنهادهــایحاکمیتــیوخصولتــیدربنــگاهداری
وفعالیتهــایاقتصــادی«و»تاثیرپذیــریتولیــداتداخلــیازقاچــاق«مطــرح

اســت



1۰ ویژه نامه انقالب و کارگران | دوشنبه 14 بهمن 98

در 4۱ سالی که از انقالب می گذرد،  سه ماه، 9 ماه، 
۱۲ ماه و... بسياری گذشته است؛ اينها شايد برای برخی 
تنها يک عدد باشد، اما برای افرادی از همين جامعه؛ 
شمار روزهايی است که با مشکالت فراوان مالی و خشم 

و مشکالت مالی همراه بوده است. 
روزهايی که بسياری از کارگران اين کشور در معادن، 
کارخانه ها و ... منتظر مانده بوده اند تا دستمزدهايشان 
را بگيرند. کارگرانی که بعضاً در شرايط سخت به اميد 
دريافت به موقع پول کار کرده اند، اما درنهايت با عدم 
پرداخت به موقع حقوق مواجه شده اند و نه تنها در پاسخ 
به اعتراضاتشان حقوقی عايدشان نشده که با آنها برخورد 
نيز شده است.در سال های اخير اخبار فراوانی در مورد 
اعتراضات کارگران و تجمعات آنها شنيده ايم، اغلب 
اين اعتراضات در مورد حقوق معوقه بوده، معوقاتی که 
بعضاً بعد از گذشت زمانی نسبتاً طوالنی به اعتراضاتی 
منجر شده است. در ويژه نامه »انقالب و کارگران« شايد 
 بد نباشد برش هايی از شاخص ترين اين اعتراضات را 

مرور کنيم.
نیشکرهفتتپه

شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در يکی 
دو دهه  اخير از پرحاشيه ترين و دردسرسازترين 
شرکت های ايران بوده است. مشکالت مديريتی و در 
پی آن اعتراضات کارگری با نام اين کارخانه گره خورده 

است.
اعتراض کارگران کارخانه  نيشکر هفت تپه به پرداخت 
نشدن حقوقشان بيش از يک دهه قدمت دارد. سال 
۱۳8۷ رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان درباره  
معوقات کارگران اين شرکت گفته بود: »در حال حاضر 
بيش از پنج ميليارد تومان از حقوق معوق کارگران اين 

واحد پرداخت نشده است«.
اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه از سال ۱۳84 آغاز شد 
و اين اعتصاب و اعتراضات در سال 9۶ و 9۷ و 98 هم ادامه 
پيدا کرد. دستمزدهای معوقه، بيمه های رد نشده، مزايای 
دريافت نشده و قراردادهای نامناسب، از داليل اعتصاب 
کارگران بود؛ اعتصاب هايی که با انتشار فيلم و عکس هايی از 

آن توجه ها را به سوی خود جلب کرد و حاشيه های فراوانی 
در پی داشت که مهم ترين آن بازداشت چندين کارگر 

معترض و تعيين حکم های زندان برای آنها شد.
هپکواراک

شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو اراک، ابر شرکت 
ايرانی در حوزه صنايع سنگين است. کارخانه ای که روزی 
افتخار خاورميانه بود و گفته می شود با بی تدبيری ورشکست 
می شود و ميلياردها ريال بدهی برجای می گذارد. کارگرانی 
که در آستانه خانه نشينی جان شان به لب رسيده، اعتراض و 
مسير راه آهن را سد می کنند و عده ای زخمی و برخی چند 
روزی بازداشت می شوند. اين مشکالت به عدم پرداخت 
حقوق کارگران اين شرکت منجر می شود. کم کم صدای 
اعتراض کارگران بلند می شود. از سال 94 تجمعات اعتراضی 
آنان آغاز شد تا روند نگرانی شان از وضعيت توليد در شرکت 
را به گوش همگان برسانند. در همه اين سال ها اعتراضات 
مختلف اين کارگران خبرساز بود و در آخرين آنها در ۲۵ 
شهريور امسال براساس برخی گزارش ها، کارگران هپکو 
زير پل شهر صنعتی تجمع کردند و راه عبور قطار را بستند. 
در تجمع آن روز ۱۵ نفر زخمی و ۲8 نفر به جرم مسدود 
کردن خط آهن دستگير شدند. بااين حال، پس از چندی،  
دادگاه برای آزادی ۲۵ نفر از کارگران بازداشتی قرار وثيقه 

يا کفالت صادر کرد. 
آذرآب

يکی از اعتراضات شديد چند وقت اخير؛ اعتراضات 
مربوط به شرکت صنايع آذرآب بود. اين شرکت که يکی از 
شرکت های بزرگ پيمانکاری است، با مشکالت اقتصادی 
مواجه شد. تجمعات در اين واحد صنعتی از اواسط 
شهريور امسال و در اعتراض به معوقات دستمزدی، نحوه 
خصوصی سازی، عدم تعيين تکليف سهام شرکت و مديريت 
آن آغاز شد و  در چندين نوبت ادامه پيدا کرد. در جريان يکی 
از اين تجمعات، خبرگزاری ايسنا گزارش داد که کارگران 
اقدام به مسدود کردن مسير راه آهن شمال به جنوب کردند، 
»اما دقايقی بعد با دخالت نيروهای انتظامی ريل باز شد و 

قطار از مسير عبور کرد«.
فوالداهواز

دی ماه سال گذشته نيز تعدادی از کارگران معترض 
فوالد اهواز که به دليل ماه ها معوقات مالی تجمعات 
اعتراضی داشتند، بازداشت شدند. ايلنا با انتشار اين خبر 
به تعداد کارگران بازداشتی اشاره ای نکرد اما برخی افراد 

در شبکه های اجتماعی تعداد کارگران بازداشتی را ۱۵ 
نفر ذکر کرده  بود.

معدنآقدره
تحصن های معدن آق دره سابقه تاريخی دارد. 
زمستان سال 9۳ بعد از اينکه ۳۵0 نفر از کارگران معدن 
طال در پی پايان قراردادهای کاری شان بيکار شدند، 
اولين تحصن در برابر ورودی معدن برپا شد.  کارگران 
به تمديد نشدن قراردادهايشان در فصل سرما اعتراض 
داشتند؛ در حالی که قانون دست کارفرما را باز گذاشته 
است تا قراردادهای فصلی ببندد و تعهدی به تمديد 

آن ندهد.  

در تجمع دی ماه سال 9۳، يکی از کارگران اقدام به 
خودکشی کرد که سايرين جلويش را گرفتند. بعد از آن،  
کارفرما از تجمع کنندگان شکايت کرد و در نتيجه ۲۶ 
نفر بازداشت شدند.   نگهبان های معدن هم از متحصن ها 
شکايت کردند و 8 کارگر در پی اين شکايت به دادگاه احضار 
شدند. اين اعتراضات تا ماه های پيش همچنان ادامه داشت.

معدنیورت
 ۱۳ آزادشهر در  يورت  حادثه معدن زمستان 
ارديبهشت ماه سال 9۶ اتفاق افتاد که بر اثر آن 4۳ 
معدنچی جان  باختند، پس از گذشت چند روز از اين 
حادثه و در حالی که تعدادی از اجساد جان باخته معدن 
در تونل ها پشت آوارهای ريزش کرده باقی مانده بود 
رئيس جمهور به ديدار از محل حادثه و خانواده های 
معدنچی رفت و قول داد که به شدت با مقصران حادثه 

برخورد کند. 

مرگ اين کارگران و عدم اجرای اصول ايمنی از سوی 
کارفرمايان خود زمينه های اعتراض گروهی از کارگران 
را به دنبال داشت. اين در حالی بود که بعد از گذشت 
اين سال ها هنوز مقصران اين حادثه دلخراش محاکمه 

نشده اند.

حقوقمعوقه،مطالبهاصلیکارگراندرسالهایپسازانقالب

صدای اعتراضاتی که کمانه می کند
زرناز غالمی

ــی در  ــار فراوان ــر اخب ــال های اخی در س
مــورد اعتراضــات کارگــران و تجمعــات آنهــا 
شــنیده ایم، اغلــب ایــن اعتراضــات در 
ــی کــه  ــوده، معوقات ــه ب مــورد حقــوق معوق
بعضــاً بعــد از گذشــت زمانــی نســبتاً طوالنی 

ــه اعتراضاتــی منجــر شــده اســت ب
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بعضاً انسان با کسانی روبه رو می شود که حسرت 
شکوفايی اقتصاد در دوران قبل از انقالب را می خورند 
و معتقدند که وضعيت اقتصادی جامعه، پيش از انقالب 

بهتر بوده است.
در همين زمينه بايد گفت که در اواخر دوران پهلوی، 
جمعيت کشور ۳۵ ميليون و توليد روزانه نفت ايران نيز 
۶ ميليون بشکه بود که نزديک به 4 ميليون آن صادر 
می شد. اين درآمدهای ارزی باعث می شد تا حتی به 
کشورهای بزرگ اروپايی وام دهيم؛ اما هم زمان آنچه در 
اقتصاد ايران گسترش يافت يک اقتصاد وابسته به اقتصاد 

جهانی مبتنی بر مصرف گرايی شديد بود. 
يکی از داليل اصلی قيام مردم در سال ۵۷ هم واکنش 
به نابرابری های فاحشی بود که تفاخر اشرافيتی را به 
وجود آورده بود. از همين روی يکی از شعارهای اصلی 
انقالب، برپايی عدالت اجتماعی و کاهش اين نابرابری ها 
بود. از قضا يکی از داليل نگرانی ما از شرايط موجود، 
همين موضوع نابرابری های است؛ اما عملکرد نادرست 
فعلی ما، به معنای موفقيت کشور در گذشته نيست. 
عمق فساد، الابالی گری و عياشی موجود در دستگاه 

پهلوی تکان دهنده بود.
مثالی می زنم. آقای امينی که از چهره های پرمناقشه 
دوران پهلوی است از سال ۱۳۳9 تا ۱۳40 با شعار 
مبارزه با فساد نخست وزير کشور بود و در اين راستا 
بسياری از مقامات نظامی و لشگری را دستگير و 
زندانی کرد. اما همين افراد قدرتمند زمينه براندازی 
او را فراهم کردند و شاه با نگرانی از حضور ايشان، 
مجوز برکناری امينی را از آمريکا گرفت و پس از مدتی 

اسداهلل اعلم، نخست وزير شد. اسناد و مدارک تاريخی 
نشان می دهد که هيچ فعاليتی در اقتصاد ايران انجام 
 نمی شد مگر اينکه سهم ايشان و ديگر قدرتمندان 

پرداخت شده باشد.
در آن ايام، عالوه بر وابستگی شديد سياسی، وابستگی 
اقتصادی نيز داشتيم به نحوی که تمام صنايع موجود از 
نوع مونتاژی و خدمات مصرفی بود و حتی کارخانه های 
فوالد تنها مسئوليت توليد تيرآهن و ميلگرد برای بخش 

مسکن را داشتند. 
اين صنايع مونتاژکاری نشان از انحراف اقتصاد کشور 

از مسير توسعه بود. همزمان شاهد رشد بی قواره حضور 
شرکت های خدماتی خارجی در کشور هستيم که در 
اواخر دوران شاه به 900 شرکت رسيده بود که عمدتاً 
خدمات هواپيمايی و تفريحی ارائه می کردند و البته 
عده قليلی می توانستند از اين خدمات استفاده کنند. 
درحالی که در مناطق جنوب تهران، مراکز و مناطق 
کپرنشين و فقرزده وجود داشت، در مناطق باالی شهر 
شاهد زندگی لوکس و اشرافی بوديم که زمينه ساز 
اعتراضات عليه حکومت بود و اين تجربه به نوعی 

شکل دهنده نگرانی امروز ماست.

نابرابری برای حکومت ها، بنیان افکن است

حسین راغفر، اقتصاددان

1-کدامگزینهاشارهبهامامزمان)عج(دارد؟
الف(عشر                 ب( فجر

2-کدامآیهدربارهمخاطبانقرآنصحبت
میکند؟

الف( َهْل فِي َذلَِک َقَسٌم لِِّذي ِحْجر
ا اْلِنَساُن إَِذا َما ابَْتاَلُه ب( َفَأمَّ

دندان تیز پلنگ بر )ترحم بیت -3
ستمکاریبودبرگوسفندان(بهکدامآیهاشاره

دارد؟
الف( إِنَّ َربََّک لَِبالِْمْرَصاد

َُّک بَِعاٍد ب( أَلَْم تََر َکْيَف َفَعَل َرب
4-عبارت»ِعَماد«درآیه»إَِرَمَذاِتالِْعَماِد«

بهچهمعناست؟
الف( ستون  و ساختمان بلند

ب( ستون وساختمان نيمه کاره
5-کدامآیهبهپردهبرداریازجهنماشاره

میکند؟
ا َدکا ِت اْلَْرُض َدکًّ الف( َکالَّ إَِذا ُدکَّ

ُر اْلِنَساُن ب( َوِجيَء يَْوَمِئٍذ بَِجَهنََّم يَْوَمِئٍذ يََتَذکَّ
َراَث ا«درآیه»َوتَْأُکُلوَنالتُّ َّمًّ 6-عبارت»أَْکاًلل

ا«بهچهمعناست؟ َّمًّ أَْکاًلل
الف( زياد خوردن
ب ( يکجا خوردن

7-اینسخنازکیست؟»منوهرکسیکه

یتیمیراتحتتکّفلخودقراردهد،دربهشت،
کنارهمهستیم«

الف( امام رضا )ع(               ب( پيامبر اکرم )ص(
8-باتوجهبهآیه»َفَأمَّااْلِنَساُنإَِذاَماابَْتاَلُه«

وسیلهتربیتورشدانسانچیست؟
ب( رسيدگی به يتيمان   الف( آزمايش   

 «درآیه»َفَصبَّ 9-تعبیرعبارت»َصبَّ
َعَلْیِهْمَربَُّکَسْوَطَعَذاٍب«چیست؟

ب ( عذاب پی درپی و مداوم    الف( بارش عذاب 
1۰-خداونددرسورهفجربه»زمانَسحر«

چندباراشارهکردهاست؟
الف(۲ بار                                                     ب(۳ بار
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