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  حقوقدان  -اميرفيض

درگردش  نيزمد وھزينه يکی ازاسباب ورشکستگی است وآعدم تعادل در ،که درامورکسب وکارھمانطور
تی ح اداری واقتصادی و ازنظر را شفتگی کشورآموجبات  ،مد وھزينه کشورآعدم تعادل در ،اقتصادکشور

مد کارگران وکارکنان دولت نيز، تالی فسادی آ، عدم تعادل ھزينه زندگی با حقوق ودرسياسی فراھم ميسازد
ن برتوليد کشور جامعه رابه مسيرھای غيراخالقی وغيرقانوی وحتی جنايتکارانه آ است که عالوه برتاثير

   .سوق ميدھد

  که دخلش بود  نوزده خرج بيست      بايد گريست ن کدخدا زارآرب

  مد وهزينه زندگي است آمصداق رابطه وتعادل در

  اسفند حقوق ماھيانه  ١٨ اسفند ماه سال جاری براساس مصوبه مورخ ١٨دوياسه روز قبل يعنی
سال گذشته ھزارتومان تعيين شده است واين درحالی است که  ۶٠٠يک کارمند دولت ماھيانه 

   .ھزارتومان بوده است ۴٩٠اقل حقوق کارمند دولت حد

 ۵٧ ھزارتومان درسال قبل ازشورش ۵٠٠يا  ۴٠٠وربود ھيچ فراموشم نميشود که با آبسيار تاثر  ،خبر
يک خانه بسيارخوب دربھترين نقطه تھران خريداری کرد ولی درجمھوری اسالمی امروز رقم  ميشد 

   .کارمند دولت وخانواده اش را تامين کندزندگی يک  يک ماھه  نھم به سختی ھزينهآمزبور فقط ميتواند 

  کميته مزد شورای اسالمی کارگران استان تھران باارائه جدولی ازھزينه خوراک ومسکن ازنقاط
مختلف استان تھران بااين فرض که نيمی ازکارگران مشغول بکاردراستان تھران دارای مسکن 

ورد کرده آتومان بر ١،٧٠٠،٠٠٠نفره را  ۴يک خانواده کارگری  ماھانه ينهاقل ھزباشند حد
 ، غذای بيرون، مسافرت، دخانياتاست واضافه کرده که اين رقم شامل ھزينه ھای احتمالی تفريح

   .وامورفرھنگی نيست وموارد مزبور را کارگران بايد ازطريق کاھش ازخوراک خود تامين کنند
 برای  اسالمی حداقل دستمزد ماھيانه يک خانواده کارگری استان تھران را وزارت کارجمھوری

   .تعيين کرده است درماه ھزارتومان ۶٨٠) ١٣٩٣=٢۵۵٣ينده (آسال 

قای محمد باقرمحمديان رئيس ھيئت مديره مجمع عالی نمايندگان کارگران ايران درمورد حداقل حقوق آ
   :کارگران که وزارت کارتعيين کرده گفت

 ١٠ينه ھز،کامله وزارت کاربرای دستمزد ماھيانه يک کارگرتعيين کرده فقط ميتواند بااحتياط حداقلی ک«
  »روز يک خانواده کارگری را تامين کند

  هدف ازمالحظات وشواهد ارايه شده
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برطبقه محروم ونيازمند کشوراست که اکثريت قريب به اتفاق                                      ِّ معلوم است که قاعده مبارزه سياسی مستقر  
ن قشرازمردم آبھمين دليل ارزيابی وشناخت موقعيت کاری ورفاھی ومعيشتی  ،شکيل ميدھندت رامردم 

  . نخستين سنگ بنای مبارزه سياسی است

موقعيت رفاھی وحد اقل دستمزد وکيفيت معيشت کارمندان وکارگران  ،بتدای اين تحريرابه ھمين مبنا در
  .تحرير باشد اين بررسی شد که بتواند بدرقه موضوع

     علومات م

وقعيتی نبود که قطب طبقه موقعيت طبقه کارگروکارمند وکشاورزان ايران درم ۵٧و ۵۶نجا که درسال آاز
مسئله رفاه مردم را متکا وخواست شورش قرارنداد بلکه اسالم ا تشکيل داده باشد لذا خمينی محروم ر

 –انقالب کرديم  اسالمما برای  سايش انقالب نکرديمآمابرای رفاه و< :را قرارداد  چنانکه بارھا گفت
  >و..... -نھارا بھم زديمآزمان شاه مردم ھمه چيز داشتند ما برای اسالم ھمه  –اقتصاد مال خراست 

ن به ناداری آوتبدليل ه اينھا ونظايربسياران ثابت ميکند که تغيير وضع اقتصادی کشوروازبين رفتن رفا
 نھاآواعتياد ومسائل ديگری ازقبيل فروش دختران وامثال وبيکاری کارگران حداقل ھزينه زندگی  کسر و

ازموضوعاتی نبوده که اھداف شورش را تشکيل داده باشد بلکه  ريبانگيرمردم ايران شدهکه امروزگ
   .وحرکت درجای پای محمد بوده است ھداف اصلی شورشيان برقراری اسالما

 رگران وکارمندان که امروز طيف وسيع وامروز بعدازگذشت سالھا عمال ديده وثابت شده است که کا 
د نھا ميرسآچيزی که بابت حقوق ودستمزد به  نآبه  ،گسترده مردم بی بضاعت کشورراتشکيل ميدھند

   .ابدا راضی نيستند

مسوالن کشور بايد ازطغيان روزنامه جمھوری اسالمی نوشت < ،اين عدم رضايت چيز پوشيده ای نيست
  >لشگرفقرا وحشت کنند

ا چه تايران ازصغيروکبيرفشارزندگی وگرانی وبيکاری را تا اعماق استخوانشان درک ميکنند ھمه مردم 
   .رسد به طبقه کارگران وکارمندان

  نتيجه عدم رضايت

نھا درجمھوری آاقل معيشت ورفاه وکاروامثال حد گمان ندارم که وجود عدم رضايت عمومی مردم ازلحاظ
   .اسالمی نيازبه ارائه مدارک بيشترباشد

مد آ ميليارد دالربرابربا کل در ٨٠٠مد نفتی دولت احمدی نژاد آ جمھوری اسالمی در بنابراعالم مقامات
. دراين حال چرابايد اوضاع معيشتی زمان دارسی تا پايان دولت احمدی نژاد بوده است نفتی ايران از

 –مده باشد؟ زيرا عدم اعتناء به حقوق و زندگی مردم آکارگران وکارمندان به چنين وضع اسفناکی در
ارت وچپاول کشورتوسط حاکمان سوئ نيت وعدم لياقت دراداره کشورتشکيل دھنده روابط حکومت غ

   .وزندگی رفاھی مردم است
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  حالت غبن 

 ۵٨ورفراندم سال  ۵٧دررابطه با شورش موقعيت حالت عدم رضايت ناشی ازاموررفاھی ومعيشتی 

ه وق بگيراحساس ميكنند كيعني بخش عظيم ازمردم ايران خاصه طبقه حق ؛نشانگر حالت غبن است
اهنشاه ش درسالهاي سلطنت محمد رضابخصوص  درمعامله وجايگزيني نظام سلطنت مشروطه ايران 

   .سرشان كاله رفته است ،وبكالمي معمولايران با سيستم ونظام جمهوري اسالمي مغبون شده اند 

 ويا گرايش ھای مذھبی باشد ناشی ازنادانی ويا اغفال و تفاوتی ندارد چه ،درماھيت ،کيفيت غبن مزبور
ده مآ مھوری اسالمی درــــــبه اسارت سيستم حکومتی ج مردم چراکه بھرحال بھرعلتی که باشد يا نباشد

رکت ش نھا وجامعه ناشی ازآوفقر وگرفتاری وفقدان رفاه وشمول بيکاری ورذالتھای اخالقی حاکم بر اند 
  .)جمھوری اسالمی رفراندم وبيعت با –دراين معامله کلی است (تظاھرات  اننآ

وجايگزين  اننآورد معامله آدراين معادله اين است که اگرايرانيان ميدانستند که دست ،فرض معطوف
نھا راگرفته بطور آساختن جمھوری اسالمی به نظام سلطنت مشروطه چنين خواھد بود که امروز گريبان 

   ١. حتم درمبارزه مشارکت نميکردند که ھيچ مخالفت ھم ميکردند

رر ِ   حالت غ  خواھان حالت قبل ازغرر ميشود اصطالح مغبون بودن) وضعی است که انسان بطور طبيعی (      
ن ،  زيادرحقوق مدنی ھم دروضعيت غرر .) بيان کننده حالت حقوقی غرراست(مال بد بيخ ريش صاحبش

   .ديده خواستارحالت قبل ازغرر ميشود

شنائی واطالع ايرانيان خاصه طبقه حقوق آبيق مورد، درتط ،با حالت قبل ازغرر ،نس مغبون ُ ا   وسابقه 
، عامه ناراضيان ازحکومت وضع معيشت ورفاه زندگی وبازارکارفراوان دردوران سلطنت از بگير

بطور طبيعی  ،و دراين وضعيت سوق ميدھد ۵٧عی به ايام قبل ازشورش جمھوری اسالمی را به طور طبي
ِ                 ناراضيان  ازجمھوری اسالمی  نھا را ندارد تن آند بود به چيزی که سابقه اجرائی مطلوب ماده نخواھآ       

   .است که يا ديده وياشنيده اندشاه  ن دوره آنھا ھمان الگوی اجرائی آبدھند. والگوی خواست 

  .بجای مردم است                         ِ ) بيان کننده ھمين احتياط  مارگزيده ازريسمان سياه وسفيد ميترسدضرب المثل (

  نتيجه گيري اول 

 .مبارزه ايرانيان خارج ازکشوربھيچوجه متوجه استيصال مردم خاصه طبقه بی بضاعت حقوق بگيرنيست
٢  

                                               
 ک-را به تفسير وبه سفارش بيگانه به مردم حقنه نکرده بود. ح» غبن«روشنفکر اين حالت » به اصطالح«البته اگر گروه  - ١
ا مسئول و تقبل کند و کارگری رنفری  ۴ ھر ايرانی ھزينه سه ماه زندگی يک خانواده  در يک ايميل سراسری پيشنھاد شد تا ٢٠٠٧در سال  - ٢

سربزنند و در مقابل جمله اعليحضرت خواسته شود مردم وبه ويژه کارگران به اعتصاب سراسری  از ھمه راديو تلويزيون و مبارزان خط مقدم از
پيشنھاد با اعتراض بسياری از جمله راديو ھای طرفدار رژيم اسالمی مواجه شد و گروھی مبارزان بيرون کشور دستمزد آنان را پرداخت کنند. اين 

  ک-با ايميل به فحاشی پرداختند. ح
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بھی افصل مش ،ن عيانآاين تحرير درمقام بازگوئی کمبودھای مبارزه ما عليه جمھوری اسالمی نيست زيرا 
   .است که دراين مختصرنميگنجد

صال معيشتی مردم ايران نيست بلکه درنھايت يه ازاستمسيرمبارزه ايرانيان خارج ازکشورنه تنھا الھام يافت
نجاست که متقاضی تحريم ھای سفت آمقصود  .تاسف به عمق فشاراستصال مردم ھم کمک کرده وميکنند

عليه ايران شده وميشوند وحتی يکبارھم برای کاستن ويا محکوم کردن اين تحريم  ورآوسخت وشوک 
   .اند ھا که ھيچ جايگاه حقوقی ندارد برنيامده

واين اھداف  زادی ودمکراسی وسکوالريسم استآ ،ھمه ناظريم که خواسته وھدف مبارزه ايرانيان خارج
ھيچ ارتباطی با نحوست ومصائب سختی که متوجه زندگی مردم است ندارد ودقيقا خواسته ھائی است که 

ای مزبور نه وعده ھ .ن برای مردم کشورما درحالت اجرائی وجود نداردآ شنای مردم نيست والگوئی ازآ
يرثابت وتعريف شده ای ــــا غريبه است که حتی درکشورھای ديگرنيزدرمستنھا برای مردم کشورم

   .قرارنگرفته است

جمھوری  مگر ؛وردآورده وميآ زادی است که پدرمردم رادرآ ھرکشوری درپناه ھمين دمکراسی وناظريم 
نيست که  کا مدعی سردمداری حقوق بشرمريآ ؟ مگرزادی ورعايت حقوق بشرنيستآاسالمی معتقد به 

   .اعالميه جھانی حقوق بشررا شرمسارساخته است ،جناياتش

زادي آ تاچه رسد به دمكراسي و ؛علم جامعه شناسي بما ميگويد كه  انسان گرسنه دين وايمان ندارد
ا كشته انسان ه ،است كه فرزندان فروخته ميشوند سختي معيشت ونيازبه خوراكدر . وسكوالريسم

  .و محبت وانسانيت ازجامعه رخت برميبنددميشوند وزندگي ها غارت ومتالشي ميگردند 

يدهند وباب نم قرارايرانيان  كساني كه منطق مبارزه رابرپروسه معيشت وگشايش تنگناهاي زندگي
ن آي بسيار ازمسيرحركت مبارزه وتاثيرگذار ،دمكراسي وحقوق بشروسكوالريسم را ميگشايند بسيار

   .ارندپرت تشريف د

    .عالف است وخواھد بود ،مبارزه ايرانيان خارج ازکشور به دوعلت عالف

ھدف مبارزه ايرانيان درحاليکه  ،شنای مردم ايران نيستآنھا مورد آکه ھدف وشعارمبارزه نخست ھمان 

ن آوعده مبارزه  يعنی بايد شعاروھدف و ،باشد  ۵٧شت به دوران قبل ازشورش گزبا و بايد رفع غرر

   .نرا شنيده اندآوازه آده وگوشھا دي را نھاآمھا باشد که چش

انگ سنگينی که متوجه مبارزه ماايرانيان خارج ازکشوراست اين است که حتی نسبت به گرفتاری ھای 
 احساس ودرک ھم نداريم ومد وحقوق بگير کمترين آاصه طبقه کم درمالی ومعيشتی ھموطنان خود خ

  :ويدکه ميگ وشامل اين بيت معروف شده ايم درست
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  يکی ميمرد ازدرد بی نوائی         کسی ميگفت خانم زردک ميخواھی

ه نھا نگران نان خانوادآا به گرفتاری ھموطنان کم بضاعت داخل کشوراست که اين دقيقا سند بی توجھی م
وعجيب اينکه ادعا ھم داريم که اکثريت ملت ايران  .نانآزادی ودمکراسی وسکوالريم برای آوما نگران 

ن نشان ميدھد که ما آزردگی حاصل ازآ اين جريان و  ؛م ھستندسواھان دمکراسی وسکوالريخ
برج  رد پرت و ،ت مردم باشيم بکلی پرتازمسيروجريان حقيقی مبارزه که بايد درپھنه تامين رفاه ومعيش

   .خياالت باطله واوھام ومستی خيال نشسته ايم

  دوم اينكه 

وتاريخی وباورسنتی ايرانيان قرارندارد و کامال بيراھه  رھبری،، مسير مبارزه ايرانيان درمسيرفرھنگی
 از تاابد ھم سرگردان خواھد بود  راھه سرگردان بوده تای وپنجسال گذشته دربياست وھمانطورکه درس

   .پابيفتد

شنا با ھويت رھبری تاريخی وسنتی ايرانيان نه تنھا ازمسيرتاريخی وقانونی عدول کردند بلکه آشخصيت 
ورد که قطره ای ازحالت مزبور کافی آھم ونادرستی وناباوری در                           َ رانيان را به حالت توام با و  مبارزه اي

   .لوده سازدآاست که مبارزه رابه بی اعتمادی وسوء استفاده ودروغ وتقلب 

 نارتشيان ايران بيش ازھرکس ازمن فرما< :يک جا درمصاحبه با يک خبرگزاری خارجی ميفرمايند
  >ھزينه ھای مبارزاتی من را ايرانيان داخل کشورميپردازنددرصد از ٩۵ – ميبرند

اداری فوسنتی است که ھم منضم به و یايشان نشانگرحضوردرمقام وموقعيت رھبری تاريخ ،اين بيانات
   .ميباشد >برات شاه ھيچگاه ال وصول نميشود<ارتشيان است وھم متوجه اعتبارات تاريخی 

   .      ّ                             ملی  جن ی  که گاه پيدا وگاه ناپيداست ميشوند سخنگوی شورایولی يکباره 

 و باورھا و به بی اعتمادی به خودوانسان را  ا ازھم ميگسلد، الياف باورھای افراد راين تعارضات
 وشن ودرکالمی ر انسان رابه نزاع با خود ميکشاند مبتال ميسازد که بدترين حالتی است که اعتقادات کھن 

 پريشینھا که سخت ترين بيماريھای روان آوامثال خودبه سرکوفت وشماتت وفريب خوردگی انسان را
آی من مردی است که درکوچه ھاميگشت وباصدای بلند ميگفت < ورآودرست ياد   ،است مبتال ميسازد

  ×>آی من کی ام ،چکاره ام

   .ريد که شماتتھا شنيدنی استآگوش نزديک 

  


