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 بهمن 2به مناسبت جنبش 
حل مساله ملي در چارچوب مبارزه 

 !سراسري امكان پذير است

  6ادامه در صفحه    

 طرح هدفمند سازي يارانه ها از ادعا تا واقعيت

، كه در شهـر  1324بهمن سال  2از روز 
هزار نفري، طي  20مهاباد دريك گردهمايي

قطعنامه اي تشكيل حكومت خود مـخـتـار    
كردستان درچارچوب ايران اعالم گرديد و   
زنده ياد قاضي محمد صدر حزب دمكـرات  
كردستان ايران به رياست اين حكومت ملي 

سال مـي   64ومردمي برگزيده شد، بيش از 
درتمام اين مدت جنبش حق طلبانـه  .  گذرد

مردم كردستان ايران براي الغاي ستم ملـي  
و حقوق برابر، با همه فراز و نشيب هـا و      
شكست ها و پيروزي ها بـا وفـاداري بـه        

بهمن همواره بـه عـنـوان       2سنت جنبش 
بخش جدايي ناپذير مبارزه سراسري مـردم  
ايران برضد استبداد، ارتجاع و امپرياليـسـم   

بـهـمـن،     2جنبش !  قلمداد شده و مي شود
آذر در آذربـايـچـان،          21همچون نهصت 

مساله ملي مردم كرد ايران را مانند جزيـي  
از مبارزه رهايي بخش سـراسـري مـردم        
وتابعي از اين مبارزه مطرح و درچـارچـوب     
 .منافع و مصالح عمده آن پيگيري وحل كرد
ستم ملي ميراث شوم رژيم وابسته، ضـد  
ملي و سلطنتي و از نتايـح نـاگـوار رشـد         
مناسبات سرمايه داري دركشـور وتسـلـط      

ايران بـه    )  كمپرادور( سرمايه داري وابسته 
-موازات نفوذ امپرياليسم درحيات سيـاسـي  

ستم ملي پس از   .  اقتصادي ميهن ما است
انقالب به طور عمده توسط سرمايه بـزرگ  
تجاري و متحد آن سرمايه بوروكـراتـيـك    
نوين با خيانت به آرمـان هـاي مـردمـي         

انقالب بهمن ادامه يافت و رنگ مذهبي 
و قرون وسطايي به خود گرفت و درحال 
حاضر به معضلي جدي بـدل شـده و         
. چالش هاي خطرناكي پديد آورده اسـت 
براي درك مساله ملي و تجربيات ارزنده 

آذر و  21تاريخي دراين زمينه كه نهضت 
بهمن از آن جمله انـد، بـايـد       2جنبش 

مساله ملي را آنچنان كه هست به شيـوه  
علمي درك كرد و راه حل عادالنه بـراي  

همچنانكه كه گفتـه شـد،     .  آن ارايه كرد
ستم ملي و تبعيض دراين زمـيـنـه بـا         
پيدايش و رواج سرمايه داري وابسـتـه       
درايران و نفوذ استعمار به دسـت ايـن       
بخش سرمايه داري ايران پيوند سرشتـي  

به دنبال وارد شـدن مـنـاسـبـات        .  دارد
سرمايه داري به ميهن مـا، ايـران وارد       
مرحله تمركز سياسي، اقتصادي ونظامـي  
و فرهنگي با محتوي سـرمـايـه داري        

اين تمركز برخـالف آرمـان     .  وابسته شد
هاي بزرگ انقالب مشروطيت تـوسـط     
رضاخان و با اشاره امپرياليسم انگلستـان  
به اجرا گذاشته شد و ماهيتي ضد مـلـي،   
ضد مـردمـي و ضـد دمـكـراتـيـك                

هدف عمده چنين تمركـزي كـه     . داشت
فقط با منافع سرمـايـه داري وابسـتـه         
منطبق بود و منافع هـمـه اليـه هـاي         
سرمايه داري ايران را بازتاب نمـي داد،    

  2ادامه در صفحه    

� ���ر� ���� ��ی� �� !!�ر �ان 

زنان كارگر از حقوق خود 

 !دفاع مي كنند

ارتجاع حاكم همزمان با اجراي سياست اصالح و تغيـيـر   
تدريجي قانون كار به سود كالن سرمايه داران، اليحه اي   
را تدوين كرده كه بر اساس آن ابتدا ساعات كار زنان كارگر 
شاغل در صنايع كاهش و سپس درطول چند سال به كـار    

 .زنان درصنايع مختلف كشور پايان داده مي شود
در اواخر آذر ماه سال جاري   اليحه جديدي از سـوي      
مشاور وزير صنايع و معادن در امور زنان در رابطه با كاهش 
ساعات كار زنان شاغل در صنايع انتشار يافت و  بالفاصلـه  
از سوي فعاالن جنبش سنديكايي و زنان كارگر با مخالفت 

 .روبرو شد
جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما به درستي يـادآور  
مي شود، اليحه كاهش ساعات كاري زنان متاهل شـاغـل   
در صنايع، اقدامي حساب شده در راستاي حذف زنان كارگر 
و تثبيت ديدگاه زن ستيز ارتجاع حاكم در عـرصـه هـاي        
صنعتي و توليدي است، در حقيقت به نام و زيـر پـوشـش      
كاهش ساعات كار زنان در صنايع، تالش مي گردد نقش و 
حضور زنان در جامعه و در عرصه هاي كار و تـولـيـد بـه       
تدريج كم رنگ و حذف شده و زنان به كار در خانه تحـت  

 !عنوان وظايف مادري و همسري محدود شوند
آذر ماه  24  -ايلنا–در اين خصوص خبرگزاري كار ايران 

زنان كارگر نبايد از صـنـايـع      “ :  در گزارشي از جمله نوشت
اگر قرار است اين اليحه با ديدگاه تبعيض آميز . حذف شوند

نسبت به زنان تصويب شود، بهتر است كه هيچگاه تصويب 
اگر قرار باشد به تعداد هر فرزند يـك سـاعـت از          .  نشود

ساعات كاري زنان كارگر كاهش يابد، اين زنان از محـيـط   

  3ادامه در صفحه    

 8در صفحه          »كاپيتال«هاي  اوجگيري دوباره ماركس و آموزش

پس از مدتها كشمكش آشكار و پنهان، اليحـه  
دي مـاه   10هدفمند سازي يارانه ها روز سه شنبه 

سال جاري با حضور محمود احـمـدي نـژاد بـه         
اين اليحه كه در واقـع هـمـان      . مجلس ارايه شد

طرح تحول اقتصادي محسوب مـي گـردد، در         
نخستين گام با راي ضعيف نمايندگان مـجـلـس      

 127نماينده حاضر فـقـط      231مواجه گرديد و از 
راي موافق براي طرح يك فوريتـي در صـحـن        

علي الريجاني اين راي ضعيف . مجلس كسب كرد
راي لـب    “ را بالفاصله از كرسي رياست مجلس   

پـيـش از     ( روزنامه كارگزاران   !  توصيف كرد”  مرز
دي ماه در گزارشي با عنوان،  11به تاريخ )  توقيف

راي لرزان مجلس به انقالب اقتصادي احـمـدي   “ 

راي لـرزان  بـه يـك          “ :  نژاد از جمله متذكر شد
فوريت اليحه هدفمند سازي يارانه ها نشـان داد    
كه محمود احمدي نژاد نبايد خيلي بـه تصـويـب      
آنچه به مجلس ارايه كرده است خوشبين باشد و   
مطمئنا همانطور كه بسياري از چهره هاي شاخص 
اقتصادي مجلس پيش بيني كـره انـد اليـحـه           
هدفمند سازي يارانه ها در مجلس دچار تغيـيـر و     

 ”.تحوالت اساسي خواهد شد
همزمان با ورود طرح تحـول اقـتـصـادي بـه          
مجلس، نمايندگان يك فوريت اليـحـه اصـالح        

را به تصويـب  )  سال جاري(   87قانون بودجه سال 
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با اجراي اليحه پيشنهادي .  هاي كار و اشتعال حذف خواهند شد
وزارت صنايع و معادن، از اشتغال زنان كارگري كه تعداد ساعـت  

 .”كاري آنها كم است جلوگيري مي شود
از ديگر سو و با توجه به اعتراضات متعدد زنان كارگر به اليحه 
كاهش ساعت كار، سهيال جلودارزاده از وابستگان خانه كـارگـر     

به منظور پايداري و ثـبـات     “ :  درمصاحبه اي با ايلنا اعالم داشت
شغلي كارگران به ويژه زنان كارگر ايجاد شرايط اجراي قانون كار 

با توجه به اينكه زنان با دو مشكل مواجه هسـتـنـد،      .  الزم است
مشكالت كارگر بودن آنها بسيار دشوارتر از مشكالت زن بـودن    

 .”است
در زمينه مخالفت با اليحه وزارت صنايع و معـادن كـه بـي        
ارتباط با سياست اصالح قانون كار نمي تواند باشد، چندي پيـش  
ايلنا گزارشي را انتشار داد كه دربخشي هايي از آن به مخالـفـت   

 4در اين گزارش كه در     .  روزافزون زنان كارگر اشاره شده است
از خاكستر زنان كـارگـر   “ :  دي ماه منتشر شد از جمله مي خوانيم

هم خبري نيست، زنان كارگر كه اكثريت آنان سرپرست خـانـوار   
هستند، با مشكالتي بسيار دست و پنجه نرم مي كنند كـه ايـن     

 .”مشكالت نياز به بررسي هاي كارشناسانه دارد
در اين گزارش پيرامون اليحه وزارت صنايع و معاون تـاكـيـد    

درصد  60در يك تحقيقات جامعه شناسي آمده است، “ :  مي شود
درصد از اين  98زنان ايراني، خواهان اشتغال درخارج از منزلند و 

زنان، مسئوليت هايي را كه در خانه برعهده دارند مهم ترين مانع 
اليحه كاهش ساعات ( اين طرح .  برسر راه اشتغال خود مي دانند

تنها آسيب هاي رواني و اجتماعي را   )  كار زنان شاغل در صنايع
براي زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا كه با اين اليحه امـكـان     
حذف زنان از صحنه كار و فعاليت اجتماعي وجود دارد و بـايـد       

يكي از زنان شاغل در واحد .  منتظر خانه نشين شدن زنان باشيم
صنعتي نيز مي گويد، كارفرماها تنها به اين دليـل حـاضـر بـه         
استخدام نيروي زن مي باشد كه قادر به پرداخت دستمزد كم تـر  
به آنان هستند و مطمئن هستند كه زنان اعتراضي به اين تبعيض 

. همانگونه كه در سطور پيشين اشاره رفت.  ” موجود نخواهند كرد
هدف ارتجاع حاكم نه كمك و مساعدت به زنان كـارگـر و يـا        
حمايت از حقوق ومنافع آنان، بلكه آماج نهايي چنين برنامه هايي 

مرتجعان حاكـم كـه     .  حذف زنان از عرصه كار و توليد مي باشد
خود را براي اجراي برنامه اصالح ساختار اقتصادي با مـحـتـواي    
طرح تحول آماده مي كنند و اصالح قانون كاررا آغاز كرده انـد،    
نيك مي دانند حضور زنان درواحدهاي صنعتي و توليدي رعايـت  
حداقلي از مقررات حمايتي را به همراه دارد و ايـن مـقـررات          
حمايتي به زعم ايشان هزينه زا است، بنابرايـن مـي كـوشـنـد          
بطوركلي نيروي كار زنان درصنايع را حذف و يا درموضع تدافعي 

زنان كارگر ضمن مخالفت با اليحه كاهش كار زنـان  .  قرار دهند
درصنايع، به درستي اعالم كرده اند، اگر هدف اين اليحه حمايت 
از منافع زنان كارگر است چرا هيچ تبصره و يا مـاده اي بـراي       
. تضمين محل شغلي درصورت كاهش ساعات كار وجـود نـدارد    
بعالوه مهمترين و اصلي ترين خواست زنان كارگر مزد مسـاوي    
در برابر كار مساوي با مردان است كه درهيچ اليحه و قانوني به 

 . آن حتي اشاره اي نشده است
برخالف مدعيات رژيم واليت فقيه و تبليغات پر سروصداي آن 

، در جمهوري اسالمي هيچ حمايتي از   ” حمايت از زنان“ پيرامون 
زنان كارگر صورت نمي پذيرد، زنان كارگر كه اغلب سرپـرسـت   
خانوار نيز هستند با ساعات كار طوالني به كار اشتغال داشتـه و    

برخي مواد و .  بسياري از حقوق و مزايا شامل حال آنان نمي شود
تبصره هاي قانون كار فعلي كه مي توان به استناد به آنـهـا از       
حقوق حداقلي زنان كارگر پشتيباني كرد يا اجرا نمي شود و يا در 

 .حال اصالح و تغيير به زيان زحمتكشان است

تامين و تضمين حقوق و منافع زنان كارگر به عنوان بخشي از مجموعه طبقه كارگر 
. ايران در پيوند مستقيم با مبارزه زحمتكشان براي احياي حقوق سنديكايـي قـراردارد    
زنان كارگر داراي منافع مشترك با مردان در جنبش سنديكايي هستند كه خـواسـت     

از جمله اين خواست .  هاي معين و ويژه خود را نيز دارا بوده و براي آن پيكار مي كنند
زنان كارگر، در  برابر كار مساوي با مردان، مزد مساوي دريافـت  :  هاي ويژه عبارتند از

اشتغال  -قوانين و مقررات تبعيض آميز در محيط هاي كار از ميان برداشته شود -كنند
زنان دركارهاي سخت و زيان آور، كه طبق معيارهاي بين المللي تعيين مـي شـود،       

زنان كارگر حق استفاده از شش هفته مرخصي قبل و هشت هفته   -قدغن اعالم شود
به زنان كارگر هر سه ساعت   -مرخصي پس از زايمان را با استفاده از حقوق دارا باشند

يكبار، نيم ساعت وقت براي شيردادن به نوزاد خود داده شود و جزو ساعات كار منظور 
دركنار هر كارگاه و كارخانه مهدكودك براي نگهداري از كودكان زنان كارگـر    -گردد

محل شغلي زنان كارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زايمان محفوظ    -ايجاد شود
براي كليه كارگران بيكار از جمله زنـان    -بماند و كارفرما حق اخراج او را نداشته باشد
زنان شاغل در كارگاه هاي خـانـوادگـي        -كارگر بيكار شده بيمه بيكاري برقرار گردد

مشمول قانون كارشده و زنان شاغل در اين نوع كارگاه ها از مزاياي قانون كار شامل 
 .سنوات، حق بيمه وجز اينها برخوردار شوند

اين خواست ها از جمله اولويت هاي مبارزان جنبش سنديكايي زحمتكشان ميهن ما 
حضور زنان كارگر درصفوف مبارزه براي مقابله با سياست هاي رژيم استبـدادي  .  است

واليت فقيه مانند اليحه اخير وزارت صنايع و معادن كه ماهيت زن ستيز و كـارگـر       
 .ستيز دارد، از اهميت جدي برخوردار است

بايد مبارزه زنان كارگر را در داخل و چارچوب جنبش سنديكايي زحمتكشان ارتـقـا     
 .داده و سازماندهي كرد و با چنين لوايحي مقابله كرد

 ...ادامه  زنان كارگر

آزادي براي همه زندانيان 
 !سياسي ايران

 دركذشت رهبر برجسته كمونيست هاي مصر 

هميشه  »محمد امين العالم«رفيق 

 !با ما خواهي بود

حزب كمونيست مصرسوگوار است،  هفته گذشته حزب كمونيست مصر در بيانيه 
اي خطاب به مردم مصر، خلق عرب، طبقه كارگر مصر و تمام نيروهاي مترقـي و    
مبارز  در راه سوسياليسم در جهان، اطالع داد كه رفيق محمد امين العالـم عضـو     
هيئت سياسي حزب كمونيست مصر، مبارز و متفكري كه چندين نسل هـنـرمـنـد،     

 .درگذشت 2009ژانويه  10روشنفكر و فعال را پرورش داد، صبح  روز يكشنبه 
رفيق العالم در دوران حيات خود مسئوليت هاي فروان سياسـي و عـلـمـي و           

رئيس هئيت مديره روزنامه اخبار االيام، بنياد انتـشـاراتـي    :  پژوهشي داشت منجمله
او پـروفسـور     .  دولتي مصر، بنياد تئاتر، كميسيون فلسفي شوراي عالي فـرهـنـگ     

جـايـزه   :  دانشگاه هاي خارجي بسياري نيز بود، جوايز بسياري دريافت كرد از جمله 
رفيق العالم در طول زندگي خود نمونـه اي از      .  افتخاري دولتي، و جايزه ابن راشد

يك روشنفكر انقالبي بود كه همواره از ارزش هاي دمكراسي،  تفكر منـطـقـي ،      
مـبـارزات   .  روشن بيني، ابتكار و منافع كارگران و زحمتكشـان دفـاع مـي كـرد          

روشنفكرانه و فلسفي او عليه نيروهاي دگماتيسم، واپسگرا و ارتجاعي شاهـد ايـن     
 . مدعا مي باشند

رفيق العالم در مقابل نظرات مخالف بسيار انعطاف پذير، و در دفاع  از آرمان ها و 
 .باورهاي انقالبي يك مبارز خستگي ناپذير بود

شواليه ما را تـرك      “ :  حزب كمونيست مصر در خاتمه بيانيه خود اعالم مي دارد
كرد، اما آرمان هاي او همچنان الهام بخش ما در مسير سخت و طوالني مبارزه در 

 ”.راه سوسياليسم و آزادي  خواهند بود
از طرف كميته مـركـزي        » محمد امين العالم« در رابطه با درگذشت رفيق 

 .  حزب توده ايران پيام تسليتي به كميته مركزي حزب كمونيست مصر ارسال گرديد
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رسانده و راه قانوني اجراي طرح هدفمند سازي يـارانـه هـا را          
زيرا بر اساس اين اليحه دولـت مـجـاز مـي شـود،            .  گشودند

درراستاي اجراي طرح تحول اقتصادي درسال كـنـونـي، وجـوه       
 1387حاصل را به رديف درآمدي مندرج درقانون بودجه سـال      

واريز كند و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان اعتبارات موضوع 
بـه ايـن     .  هدفمند سازي يارانه دربخش انرژي را هزينه نمـايـد  

ترتيب طرح تحول اقتصادي يا همان جراحي بزرگ در مجـلـس   
اين طرح مورد تاييد كـلـيـه      .  مورد بررسي و آماده اجرا مي شود

جناح هاي درون و پيرامون حاكميت قرار دارد و اختالفات برسـر  
آن مربوط به محتوي طرح نيست، بلكه كشمكش جنـاح هـاي     
-حكومتي بر سرچگونگي و زمان اجراي آن و نتايـج سـيـاسـي      

 .اجتماعي ناشي از آن مي باشد
اين طرح بر خالف تبليغات دولت احمدي نژاد، طرح تـدويـن     
شده در داخل وتوسط كارشناسان اقتصادي رژيـم و درجـهـت        

نيست و اتفاقا طـبـقـات مـحـروم و          ”  حمايت از اقشار محروم“ 
زحمتكشان جامعه از اجراي چنين طرحي صدمه و خسارات جدي 

عالوه بر اين، طرح تحول اقتصادي به دوره دولـت    .  خواهند ديد
اينگونه طرح ها با توصـيـه   .  احمدي نژاد منحصر و مربوط نيست

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از زمان دولت رفسنجاني 
به اشكال مختلف مطرح بود و دولت خاتمي نيز تصميم به اجراي 
آن داشت كه موفق نگرديد و اينك دولت ارتجـاع حـاكـم، بـا         

مصمم به اجـراي   44پشتيباني ولي فقيه و درجهت ابالغيه اصل 
 .آن است 

 طرح تحول اقتصادي يا نسخه بانك جهاني*
درمقدمه اليحه هدفمند سازي يارانه ها ادعا مي شود يكي از   

حمايت از اقشار محروم به ويـژه  “ اصلي ترين دغدغه هاي دولت 
اينگونه تبليغات بي پشتوانه و   .  است”  دهك هاي پايين درآمدي

كامال دروغين از سوي رييس جمهور و ديگر مسـئـوالن ارشـد      
دولت نهم در سه سال گذشته بارها و بارها اعالم شده وتدوين و 
اجراي طرح تحول اقتصادي نيز به عنوان ياري به مـحـرومـان      

 . معرفي گرديده، اما واقعيت خالف چنين مدعياتي است
طرح تحول اقتصادي يا اليحه هدفمند سازي يارانه هـا كـه       
دولت احمدي نژاد با حرارت از آن دفاع مي كند، نسخـه كـپـي      

ميالدي بانك جهاني درخصوص  2003برداري شده از سند سال 
 !اقتصاد ميهن ما است

در گرماگرم درگيري جناح هاي حكومتي برسرچگونگي و زمان 
 1387شهـريـور مـاه         18اجراي اين طرح روزنامه اعتماد ملي 

” اصالح كنيد، تخريب نـكـنـيـد    “ مطلبي را در اين باره با عنوان 
منتشرساخت كه درآن به كپي برداري طرح تحول اقتصـادي از    
سند بانك جهاني اشاره شده است، دراين مطلب از جمله تاكـيـد   

دولت نهم در چندين ماه گذشته، طرحي را در زمينـه  “ :  مي گردد
تحول اقتصادي با هدف ساماندهي اقتصاد كشور مـطـرح و از       

ايـن طـرح     .  صاحب نظران اقتصادي نظر خواهي كـرده اسـت    
شباهت بسياري زيادي با نظرات بانك جهاني در مورد كشور مـا  

به صورت سندي در اخـتـيـار     2003آوريل  30دارد كه در تاريخ 
دولت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت و بالفاصله به سفارش 

به فارسي برگردانيده شد و چند ماه بعـد  ...  وزارت اقتصاد و دارايي
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تـهـران بـه       1383در سال 

اقتصاد ايران از ديـدگـاه   “ صفحه با عنوان  280صورت كتابي د ر
منتشـر  ”  بانك جهاني، گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه
 ”...گرديد و ميان مسئوالن و انديشمندان اقتصادي توزيع شد

در ادامه اين مطلب با اشاره به اجراي فرامين و توصيه هـاي    
بانك جهاني توسط مسئوالن رژيم واليت فقيه با صراحت تاكيـد  
مي گردد كه طرح تحول اقتصادي درحقيقت بوسيله بانك جهاني 
. تدوين گرديده و دولت احمدي نژاد مجري آن به شمار مي آيـد 

طـرح تـحـول      “ :  در مطلب روزنامه اعتماد ملي تصـريـح شـده     
اقتصادي كه توسط بانك جهاني تنظيم شده است با جـزيـيـات      

چگونگـي روي بـر       .... بيشتر و محاسبات مشروح وتحليل دقيق 
تافتن از سياست توزيع پيش از رشد و روي آوردن به سـيـاسـت    
توزيع همراه رشد را محور تحليل ها قرار داده، آزاد سازي بخش 
مالي و نظام بانكي، اصالح بيمه و گمرك و تـوسـعـه بـخـش          

الزم به توضيح اسـت    .  خصوصي از جمله عناوين اين سند است

كه سند بانك جهاني در خالء و بدون اطالع و همكاري متخصصان ايراني تـنـظـيـم      ...ادامه  طرج هدفمند  
گروه توسعه اجتماعي و اقتـصـادي   ( نشده است، بلكه گروه تنظيم كننده بانك جهاني 

اطالعات خود را از منابع ايراني از جمله بـانـك     )  منطقه خاور ميانه و آفريقاي شمالي
مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت به دست آورده 

مذكور از جمله اجراي آرام و تدريجي سـيـاسـت      )  سند( و برخي توصيه هاي گزارش 
تعديل قيمت انرژي همان سياست هاي پيش بيني شده  در برنامه هاي سوم و چهارم 
توسعه هستند بانك جهاني هم راستا با متخصصان ايراني بر اين عقيـده بـوده كـه        

هر نوع ) خوب توجه كنيد(اجراي سريع طرح بحران زا خواهد بود واز ديد بانك جهاني 
بحران و اختالل در سيستم اجتماعي يك كشور نوعي فرصت سوزي است وحـركـت   
موزون اقتصادي را مختل مي كند، به ويژه آنكه اگر سياست دولت معطوف به بسـتـر   

 ”...سازي براي پيوستن به اقتصاد جهاني باشد
چنانكه پيدا است دولت ضد مردمي احمدي نژاد زير پوشش شعارهاي عوام فريبانـه  

اقـتـصـاد    “ ناكار آمدترين و زيان بارترين برنامه هاي نوليبرالي را براي پيوستـن بـه       
به اجرا گذاشته است و بر طبق توصيه بانك جهاني خود را براي مقـابلـه بـا      ”  جهاني

كه بايد مبارزات اعتراضي توده هاي مردم ناميد، آماده ”  سيستم اجتماعي”در” اختالل“
 .ومهيا مي كند

 محتوي اليحه هدفمند سازي يارانه ها*
در تبصره يك ماده يك اليحه هدفمند سازي يارانه ها با صراحت به اجراي ابالغيه 

اشاره مي گردد و اين به معناي هماهنگي كامل طـرح   44ولي فقيه درخصوص اصل 
 44تحول يا اليحه هدفمند سازي يارانه با قوانين برنامه چهارم توسعه وابالغيه اصل   

اين ماده و  تبصره آن به خوبي محتوي ومضمون اين اليحه را روشـن مـي       .   است
تعديل مالي از راه اصالح نظام يارانه اي انرژي، گسترش بـخـش خصـوصـي،       .  سازد

اصالح بيمه وگمرگ و آزاد سازي مالي و خصوصي سازي بانك ها از رئوس كلـي و    
 .اصلي طرح به شمار مي آيند

بار اصلي اين تغييرات بردوش اكثريت مردم بويژه طبقات محروم و زحمـتـكـشـان     
اليحه هدفمند سازي يارانه ها يا همان نسـخـه    13درماده .  جامعه گذاشته شده است

 150فارسي سند بانك جهاني، الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش موضوع ماده   
قانون كار  41قانون خدمات كشوري و ماده  125و 64قانون برنامه چهارم توسعه، مواد 

از زمان اجراي اين قانون ممنوع شده و واژه موقوف االجرا در متن اليحه بـراي آن      
اين به معناي حذف افزايش دستمزد كارگران و زحمتكـشـان و     !  بكار برده شده است

در اين مورد با توجه به نرخ تـورم سـاالنـه و        .  پايمال كردن امنيت شغلي آنان است
همچنين تورم ناشي از هدفمند سازي يارانه ها، دولت احمدي نژاد اين مدعي عدالـت  
محوري حتي هيچ مكانيسم مشخصي را براي جبران فاصله درآمدي ايجاد شـده بـا     

در اين طرح ميليون ها كارگر و كارمنـد  . هزينه ها درنظر نگرفته و پيشنهاد نداده است
رها شده و كوچكترين حمايتي از منافع ” خدا ناما“يعني مجموعه مزدبگيران كشور به 

بعالوه مساله توزيع نقدي يارانه هـا بـه       !  آنان در برابر اين جراحي بزرگ وجود ندارد
در مواد اول تا چهارم اليحه هدفـمـنـد    .  شيوه اي موذيانه درهاله اي از ابهام قرار دارد

صندوقي پيش بيني  9سازي يارانه ها نحوه تامين منابع طرح و براي اين منابع درماده 
شده، اما چگونگي تحقق منابع به هيچ وجه روشن وصريح نيست، همينطـور تـوزيـع      

به خصوص توزيع نقدي و غير نقدي يارانه ها ميان طبقات  8تا  5منابع در قالب ماده 
 5بطور مثال در بند الف ماده   .  واقشار جامعه نا مشخص و در واقع با ابهام روبرو است

كمك مستقيم در قالب پرداخت نقدي و غير نـقـدي يـا        “ :  اليحه چنين قيد گرديده
واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه دربورس بر حسب اختيار به خانـواده هـاي     

دي ماه از قول كارشناسان اقتصادي واعضـاي   9روزنامه سرمايه ”  . جامعه هدف است
هيات علمي دانشگاه تهران درباره مساله توزيع نقدي يارانه ها و متن اليحه از جملـه  

با توجه به مبهم بودن بحث توزيع نقدي يارانه ها، درتحقق آن چشـم انـداز     “ :  نوشت
 .”روشني به چشم نمي خورد

درخصوص نظام مالياتي نيز متن اليحه به هيچ روي داراي شفافيت نيسـت و در      
واقع حذف هاي مالياتي در اليحه هدفمند سازي يارانه ها صرفا درجهت سياست آزاد 

 .سازي مالي و تشويق سرمايه گذاري درچارچوب برنامه تامين امنيت سرمايه است
 طرحي به زيان توده هاي محروم جامعه*

دراوضاع كنوني كه اقتصاد كشور با ركود و تورم دست و پنجه نرم مي كند و حجم 
توليدات داخلي به حداقل رسيده است و صدها واحد توليدي و كارخانجات صنعتي در   
بحران بسر برده و افزايش بيكاري توام با گراني كمر شكن زندگي را بر زحمتكشان و 
قشرهاي ميانه حال تلخ و ناگوار ساخته، اجراي طرح تحول اقتصادي كه با تورم شديد 

كاهـش قـدرت خـريـد         .  آثار و نتايج به شدت منفي پديد مي آورد. همراه خواهد بود
زحمتكشان، با توجه به حذف افزايش ساالنه دستمزد از هم اكنون دورنماي تـيـره و     

موضوع حذف افزايش حداقل .  تاري را براي ميليون ها مزدبگير كشور ترسيم مي كند
دستمزد كه معلوم نيست دولت ضد مردمي احمدي نژاد چه چيز را جايگزين آن خواهد 
ساخت در كنار ابهام در پرداخت يارانه ها به شكل نقدي، به معناي رشد بيش از پيش 

 . فقر درجامعه است
اجراي طرح تحول اقتصادي به زندگي توده هاي وسيع مردم شامل كـارگـران و       
زحمتكشان شهر و روستا و قشرهاي ميانه حال صدمات جدي مي زند و دربرابر ايـن    

 !اقدامات ارتجاع حاكم، مي بايد مبارزه اي متحد را سازمان داد
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

 دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد
 

در هفته اخير دانشگاه شيراز صحنـه مـبـارزه      
پرشور دانشجويان چپ آزاديخواه ومردمي بر ضد 

 . سياست هاي ارتجاع حاكم بوده است
دانشجوي اين دانشگاه  4دستگيري وبازداشت 

و احضار تعداد قابل توجهي از ديگر دانشجويـان  
به اداره اطالعات شيراز اعتراضات گسترده اي را 

دي مـاه دانشـجـويـان            16درروز .  برانگيخت
معترض پس از آنكه مسئوالن دانشگاه و مقامات 
امنيتي به خواست آنان مبني بر آزادي چـهـار       
دانشجوي زنداني توجه نكرده و بسيج دانشجويي 
از .  با اقدامات خود دست به تهديد و ارعـاب زد   

محوطه دانشگاه خارج شده و در ميدان روبـروي  
درب اصلي دانشگاه شيراز گردهم آمـده و بـا         

مدعـي عـدالـت خـجـالـت           “ :  شعارهايي چون
ديـكـتـاتـور،     “ ،   ” مرگ بر ديكتـاتـور  “ ، ”خجالت

محمود احمـدي  “ ، ” ديكتاتور ننگت باد ننگت باد
، دانشجوي زنـدانـي     ” نژاد عامل تبعيض و فساد

” زنداني سياسي آزاد بايد گـردد “ ، ” آزاد بايد گردد
خواستار آزادي دانشجويان دربند و توقف اقدامات 

 18ادوارنيـوز    .  حراست و بسيج دانشجويي شدند
دي ماه درگزارشي از مـبـارزات دانشـجـويـان        

اوضـاع در    “ :  دانشگاه شيراز از جملـه نـوشـت     
دانشگاه شيراز همچنان ناآرام است، دانشجويـان  
تهديد كرده اند، در اعتراض به ادامه بـازداشـت     
هم كالسي هايشان دست به اعتصـاب غـذاي     

تعداد دانشجـويـان احضـار      .  نامحدود خواهند زد
نفر رسـيـده    14شده به اداره اطالعات شيراز به 

كه اتهام اين دانشجويان اقدام عليه امنيت كشور 
 ”.و توهين به مسئولين نظام عنوان شده است

در يك اقدام ستايش برانگيز فعاالن و مبارزان 
جنبش دانشجويي در دانشگاه فردوسي مشـهـد     

دي مـاه ضـمـن اعـالم              18روز چهارشنبه   
 4همبستگي با دانشجويان دانشگاه شيراز بوِيژه   
دانشجوي بازداشت شده، به ديدار خانواده يكي از 

خبرنامه امير كبير .  اين مبارزان جوان دربند رفتند
در ايـن    “ :  دي ماه در اين باره گـزارش داد    18

ديدار فعالين انجمن اسالمي دانشگاه فـردوسـي   
مشهد، دوستان و چند تن از دانشجويان بازداشت 

) از دانشگاه صنعتي اميركبيرتهـران ( شده پيشين 
اين ديدار در انتـهـا بـا اعـالم         ...  حضور داشتند

حمايت از تمامي دانشجويان دانشگاه شـيـراز و     
اين حركت آزادي خواهانه و ضد استـبـدادي و     
آرزوي آزادي هر چه سريعتر اين دوستان پايـان  

از ديگر سو پايگاه خبري دانشـجـويـان    ”  . گرفت
دي ماه درگـزارشـي      18آزاديخواه و برابر طلب 

ضمن اعالم حمايت از 
مبارزان جوان دربـنـد     
خاطر نشان سـاخـت،     
فعالين دانشجويي يـزد  
حمايت قاطع خود را از 
دانشجويان دانشـگـاه     
شيراز اعالم كـرده و      
 4خــواســتــار آزادي     
دانشجوي دسـتـگـيـر     

 .شده هستند
حمايت از خـواسـت   
به حق دانشـجـويـان      
دانشگاه شيراز بـويـژه   
ــت آزادي       ــواسـ خـ
دانشجـويـان دربـنـد       
وظيفه همه نيـروهـاي   
راستين ضد استـبـداد و     

 . ارتجاع است
 

 فقر عامل افزايش طالق درروستاهاي ايران
 

دركنار پديده مهاجرت از روستا به شهر و نابودي زمين هاي كشاورزي، زندگي در روستاها با يـك  
چندي پيش معاون مـطـالـعـات و         !  تحول منفي و نگران كننده ديگر روبرو شده است، رشد طالق

دي مـاه اعـالم        5تحقيقات سازمان ملي جوانان جمهوري اسالمي درگفت و گو با خبرگزاري مهر 
 ”.رشد طالق در روستاها بيش از شهرها است“: داشت

از ديگر سو گروهي از جامعه شناسان كشور نيز نسبت به پيامدهاي رشدنرخ طالق در روسـتـاهـا    
دي ماه درگزارشي به نقل از كارشناسان و جامعه شناسان مستقل  5روزنامه سرمايه .  هشدار داده اند

درگذشته به خاطر وجود كنترل اجتماعي بااليي كه در روستاها وجود داشت، نرخ “ :  دانشگاهي نوشت
نسبت طـالق بـه ازدواج        1375درسال .  طالق پايين تر بود اما اكنون اين نرخ افزايش يافته است

 ”.رسيده است  6/ 9طي يك دهه اين رقم به  1385درصد بود اما در سال 2�4درروستاها 
افزايش پديده طالق در ميان روستاييان كه بنابه آمار رسمي بيشترين طالق را ميان زنان درگروه 

سال دارا هستند، بدون ارتباط با سمت گيري  29تا  25سال و در مردان درگروه سني  25تا  20سني 
اجتماعي رژيم واليت فقيه و رشد و گسترش فقر درابعادي هولناك نـمـي تـوان مـورد         -اقتصادي

اكـنـون   “  :  سعيد مدني پژوهشگر مسايل اجتماعي در اين خصوص تاكيد مي كـنـد  .  ارزيابي قرار داد
طالق در كشور به عنوان يك مشكل اجتماعي مطرح است، در حالي كه تا يك دهه پيش اين طـور  

درحال حاضر وضعيـت مشـكـالت      .  نبود، ميزان طالق هم دركشور از ميانگين جهاني پايين تر بود
اجتماعي در روستاها از همان روندي كه در شهرها داشته، پيروي مي كند، به اين معنا كه هم از نظر 
. نوع مشكالت و هم الگوي مشكالت، شيوع روند يكساني را در شهرها و روستاها شاهد هسـتـيـم     

بـا ايـن حـال هـنـوز            .  درحال حاضر فاصله شهر و روستا در زمينه مشكالت اجتماعي حذف شده
به عالوه رييس انجمن علمي مـددكـاري     ”  . درروستاها نرخ شيوع مشكالت اجتماعي پايين تر است

بخشي از اين مساله هم به وضـعـيـت    “ :  ايران نيز درباره رشد طالق در روستاها خاطر نشان ساخت
زندگي مردم و تورم موجود در جامعه برمي گردد به طوري كه به خاطر وجود تورم و پاييـن آمـدن     

اجـراي  ”  . درآمد روستاييان فشارهاي زندگي بيشتر شده و زندگي مشترك منجر به طالق مي شـود   
برنامه هاي اقتصادي مانند خصوصي سازي و تامين امنيت سرمايه و نيز واردات افسار گسـيـخـتـه       
كاالهاي خارجي كه بخش عمده آن را محصوالت كشاورزي تشكيل مي دهند، سبب نابودي زندگي 
ميليون ها دهقان زحمتكش ايراني شده است، رشد طالق در روستاها فقط جلوه اي كوچك اما بسيار 

 !نگران كننده از فقر سياه در روستاهاي ايران است
 

 پيامد سانسور، اختناق و فرهنگ ستيزي
 

انتشار گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درخصوص وضعيت كتابفروشي ها ومراكز پـخـش   
در اين گزارش با اشاره .  كتاب بازتاب گسترده اي دررسانه هاي همگاني و درميان روشنفكران داشت

به اليحه پيشنهادي به هيات دولت براي امكان پذير ساختن فعاليت حوزه هاي نشـر در امـاكـن          
: مسكوني با صراحت به وضعيت نگران كننده فعاليت هاي فرهنگي اعتراف شده و تاكيد مي گـردد   

 ”.با وضعيت فعلي ادامه فعاليت كتابفروشي هاي موجود نيز در خطر است“
كاهش مداوم تعداد كتابفـروشـي   “ :  دي ماه دراين باره گزارش داد 7پايگاه خبر رساني شهاب نيوز 

ها در ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي گويد پايين بودن درآمد كتابفروشي ها وتـالـيـف و      
ترجمه كتاب در مقايسه با ساير مشاغل باعث شده هر روزه از تعداد كتابفروشان و مولفان كـاسـتـه    
شود، كارشناسان نشر مي گويند هر گونه سرمايه گذاري دربخش فرهنگ به ويژه حوزه كـتـاب در     

 !آزادي براي همه دانشجويان در بند
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 ...ادامه نگاهي به رويدادهاي 

هزينه تاسيس كتابفروشي و يا مـركـز پـخـش       .  مقايسه با مشاغل ديگر توجيه اقتصادي ندارد
 ”.كتاب در ايران از نرخ بسيار بااليي برخوردار است

طي چند ماه گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد از پايين بودن حـق  “ :  در ادامه اين گزارش آمده
التاليف مولفان سخن گفته است از سوي ديگر طبق آمار موسسه خانه كتاب طي شش مـاهـه   
سال جاري روند انتشار كتاب در ايران نسبت به همين مدت درسال گذشته كـاهـش داشـتـه       

با اين حـال بـه     .  دربسياري از شهرستان ها ايران حتي يك كتابفروشي نيز وجود ندارد...  است
 ”.نفر ايراني تنها يك كتابفروشي وجود دارد 400هزار و  23ازاي هر 

روند كاهش كتابفروشي ها و انتشار كتاب عالوه بر مسايل اقتصادي كه آن هم ريشـه در      
برنامه هاي ضدمردمي رژيم نظير خصوصي سازي لگام گسيخته دارد، ارتباط تنگـاتـنـگ بـا       
سانسور، اختناق و سياست هاي ارتجاعي در عرصه فرهنگ و هنر داشته و بدون حل مسـالـه     

وزيـر كـنـونـي       .  اساسي آزادي انديشه و بيان و قلم نمي توان اين معضل دردناك را حل كرد
فرهنگ و ارشاد يعني صفار هرندي يكي از مهره هاي تاريك انديش امنيتي و از فـرهـنـگ        
ستيزان شناخته شده ارتجاع حاكم است كه برنامه و ديدگاه هاي واپس مانده او درتنزل سطـح  
فرهنگي جامعه و زندگي دشوار مولفان، مترجمان و كاركنان اين بخش مهم جامعـه يـعـنـي       

وزارت ارشاد دولت احمدي نژاد درسه سال اخـيـر بـا        .   فرهنگ و هنر نقش موثر داشته است
اعمال سانسور و انواع محدوديت هاي بزرگ و كوچك نه تنها به كاهش انتشار كتاب و سقوط 
سطح فرهنگي جامعه و رواج جهل و خرافه پرستي ياري رسانده، بلكه بسياري از نويسندگـان،  

بـا  .  روزنامه نگاران، مترجمان و ناشران را در وضعيت وخيم و ناگوار معيشتي قرار داده اسـت     
اجراي چنين سياست هايي پرواضح است كه هزينه تاسيس كتابفروشي ها و مـراكـز بـخـش       

 .كتاب باال مي رود و حق التاليف نويسندگان ناديده گرفته مي شود
نبود امنيت شغلي براي هزاران روزنامه نگار و خبرنگار، پايمال شدن حقوق اوليه و مسـلـم       
 !نويسندگان و مترجمان بويژه آزادي بيان و انديشه آيا پيامدي جز اين مي تواند داشته باشد؟

كاهش مداوم تعداد كتابفروشي ها، كاهش انتشار كتاب و پايين آمدن درآمد ناشي از تاليف و 
ترجمه و فعاليت فرهنگي و هنري نتيجه مستقيم سياست اعمال سانسور و اختناق توسط رژيم 

 ! واليت فقيه است
 
 

 اخراج گسترده كارگران و زحمتكشان
 

نـقـديـنـگـي      “ اخراج و لغو قراردادهاي كار بدون ارايه كوچكترين دليل و فقط با بيان اينكه 
 .، زندگي ميليون ها تن از زحمتكشان را زير تاثير مخرب خود قرار داده است”موجود نيست

دراغلب استان هاي كشور كارخانجات و واحدهاي توليدي وصنعتي يكي پس از ديـگـري       
تحت عنوان كمبود نقدينگي كارگران خود را اخراج مي كنند و وزارت كار دولت احمدي نژاد و 

 .هيات هاي حل اختالف نيز بسود كارفرمايان به اين اخراج ها جامه قانون مي پوشاند
كارگر سد استراتوس شهرستان سقز بـه   200نفر از  150“ :  دي ماه نوشت 4خبرگزاري ايلنا 

علت اين اخراج را كارفرما مسايل مالي عنوان كرده و   ”  . علت پايان قرار داد از كار بيكار شدند
جالب اينجاست كه مديريت روابط كار استانداري كردستان و اداره كار اين استان به حمايت از 

اين كارگران به دليل كند شدن روند پيشرفت كار درفصل “: كارفرما بر خاسته و اعالم مي كنند
 ”.سرما و بارش، قراردادهايشان تمديد نشده است

البته نماينده كارگران اخراجي نيز با رد ادعاي كارفرمايان و اداره كار استان كردستان تاكيـد  
اغلب كارگران قرار داد موقت بودند و كارفرما آنها را تا پايان پروژه سد سازي استخدام . مي كند
حمايت وزارت كار و ديگر ارگان هاي حكومتي از كالن سرمايه داران امري اتفاقي و . كرده بود
دركليه زمينه ها ارگان هاي حكومتي دردفاع از منافع كارفرمايان بـويـژه درطـرح      .  تازه نيست

هاي عمراني نظير سد سازي و جاده سازي كه شركت هاي وابسته به سپاه و بنيادهاي انگلـي  
نمـونـه اي     .  درآن نقش اصلي را دارند حقوق و منافع زحمتكشان را ناديده و پايمال مي سازند

ديگر دراين زمينه رفتار اداره كل استان آذربايجان غربي در قبال زندگي و سرنوشت كـارگـران   
كارگر كارخانه قند  200“ :  دي ماه گزارش داد7ايلنا .  بي پناه و گرسنه كارخانه قند اروميه است

اروميه به علت عدم وجود نقدينگي بيكار شدند، نبود مواد اوليه و كمبود نقدينـگـي از عـلـل         
اين كارخانه كه در خصوصي سازي سال هاي اخيـر بـه     ”  . بيكاري كارگران اين كارخانه است

سال پيش به اين سو در بحران بسر مي بـرد و     2بنياد مستضعفان و بنياد غدير واگذار شده از 
 . اخراج هاي اخير به معناي تعطيلي كامل كارخانه است

اداره كار استان آذربايجان غربي پس از آنكه كارگران به آن مراجعه كرده و خواستار تاميـن  
امنيت شغلي خود شدند، به حمايت از كارفرما يعني بنيادهاي انگلـي پـرداخـت كـه حـتـي             

مسئوالن اداره كار استان آذربايجان غربـي حـاضـر بـه         “ :  خبرگزاري ايلنا دراين زمينه نوشت
 ”.مصاحبه با خبرنگار ايلنا نشدند

توليدي و خدماتي كه شركـت  -درحقيقت درتمامي آن پروژه هاي عمراني و يا مراكز صنعتي
هاي سپاه و بنيادهاي انگلي درچنگال خود دارند، كارگران مشاغل از بي حقوق ترين كاركنـان  

دراينگونه مراكز و .  نسبت به ديگر مراكز به شمار مي آيند
طرح ها ماند سدسازي شهرستان سقز، كارگران همـانـنـد    
برده ها تابع اميال و خواست مشتي دالل و نوكـيـسـه و      

 .سرداران تازه به دوران رسيده سپاه پاسداران هستند
 

كسري بودجه وزارت بهداشت و بي عدالـتـي   
 درامور درماني

 
با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد وضعيت بهداشت و 
درمان درسراسر كشور به دليل اصرار اين دولت در اجراي 
سياست خصوصي سازي بيش از گذشته رو بـه وخـامـت      

رسانه هاي همگاني در اوايل آذر ماه امسال .  گذاشته است
گزارش دادند، در حالي كه دولت در حال تهيه و تـدويـن     
بودجه سال آينده است، وزارت بهداشت و درمان به علـت  
كسري شديد بودجه عمال فلج شده و قـادر بـه انـجـام         
وظايف خود نيست و امر حياتي سالمت جامعه بـا خـطـر      

 .جدي روبرو مي باشد
كسـري  “ :  آذر ماه از جملـه نـوشـت      6روزنامه سرمايه 

. برابر شـد    32بودجه وزارت بهداشت طي سال هاي اخير 
ميليارد تومـان كسـري      1600وزارت بهداشت و درمان با 

مواجه است، همواره اين بخش مهـم   1387بودجه درسال 
و حياتي با كسري بودجه هاي ميلياردي روبـرو بـوده و       

) دولت هاي مختلف جمهوري اسالمـي ( هرساله دولت ها 
پايين ترين نرخ سرانه را به بهداشت و درمان اختـصـاص   

 ”.مي دهند
بر پايه آمار رسمي با توجه به كسري بودجه ميلـيـاردي   
وزارت و درمان، وضعيت بهداشت كشور فوق العاده وخيـم  
است، در بودجه امسال حداقل سرانه مورد نظر نيز بـراي    

تومان، به تصويب رسـيـده    500هزار و  5بخش بهداشت 
هزار تومان بـودنـد    11تا  10كه كارشناسان خواستار رقم 

اين اوضاع پيامد هاي ناگواري به همراه دارد از جملـه در    
: گزارش روزنامه سرمايه به بخشي از آن اشاره شده اسـت 

درحال حاضر استفاده از ذخيره ارزي براي جبران كسري “ 
برابر رسيـده   3بودجه وزارت بهداشت و درمان به بيش از 

است، در چنين شرايطي شنيدن اين خبر كه بيمارستـانـي   
درتهران دستگاه سي تي اسكن ندارد يا در بيـمـارسـتـان     
ديگري به دليل خراب بودن آسانسور و اينكه مسـئـوالن     
بيمارستان توان پرداخت هزينه هاي تعمير آسـانسـور را       
ندارند و به همين علت بيمار را از طريق پله ها بـه اتـاق     
عمل مي رسانند يا از اتاق عمل به بخش بسـتـري مـي      

 !”...برند، چندان هم تعجب آور نيست
خصوصي سازي بيمارستان ها و مراكز درمانـي مـزيـد      
برعلت شده و سبب بي عدالتي در دسترسي به امـكـانـات    

 . پزشكي و درماني است
دراين رابطه معاون وزير بهداشت درمصاحبه اي با ايسنا 
اوايل دي ماه اعالم مي كند، در زمان حاضر دولت بـراي    
مديريت خدمات بهداشتي و درماني دربخش دولتي يارانـه  
كالني مي دهد كه بخش اصلي آن مـخـفـي اسـت و           
محاسبه دقيق اين يارانه دشوار است، بايد با هدفمند كردن 
يارانه ها، هزينه هاي دولتي را كاهش دهيم و تالش كنيم 
سود آوري بيمارستان هاي خصوصي افزايش يابد و بخش 
خصوصي تمايل به سرمايه گذاري درامور بـهـداشـت و        

 .درمان پيدا كند
با چنين طرح ها و برنامه هايي نه تنهـا بـهـداشـت و         
درمان دردسترس افراد جامعه بويژه طبقات زحمتكـش و    
محروم قرار نمي گيرد بلكه به دليل شكـاف طـبـقـاتـي        
موجود، صرفا طبقات و قشرهاي متمول جامعه قـادر بـه       

 . استفاده از امكانات پزشكي و درماني مي شوند
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تبديل ايران به بازار سرمايه داري انحصاري و تشديد استثمـار  
دامـن  .  زحمتكشان و فشار مضاعف بر خلق هاي كشور بـود   

زدن به مسايل ملي، بي توجهي به فرهنگ خلق ها و ناديـده  
انگاشتن و تحقير آن بطور سيستماتيك انجام مي گـرفـت و     
آماج اصلي آن سرپوش گذاردن بر مبارزه طبقاتي حادي بـود    
كه با پيدايش و رشد سرمايه داري جامعه ايران را در مـي        

بنابراين مساله ملي در كشور ما برخالف تبـلـيـغـات     .  نورديد 
مسموم بلندگوهاي امپرياليستي و نيروهاي ارتجاعـي، ريشـه     
تاريخي نداشته و با فرهنگ و سنن تاريخي ما ايرانيان آميخته 
و همزاد نيست و ربطي به ستم ملي از سوي يك قوم يا خلق 
بر اقوام وخلق هاي ديگر ندارد و اصوال چنين برداشـتـي بـا      

 !تاريخ و فرهنگ ملي ايران بيگانه است
سرتاسر خاك ايران وطن مشترك هزاران ساله خلق هايـي  
است كه دراين پهنا مي زيسته اند، مي زيند و خواهند زيست، 
فرهنگ بزرگ و غني ايران را نمايندگان همه اين خلـق هـا     
آفريده اند و همين فرهنگ و تمدن پر آوازه و ناميرا دستـاورد  

به قول زنده يـاد عـلـي گـالويـژ            .  مشترك همه آنها است
پژوهشگر ژرف نگر و مبرز مساله ملي درايران كه از جـملـه     

هر ايرانـي  “ :  رهبران شهيد حزب ما درجريان فاجعه ملي است
درهر گوشه ايران صاحب خانه است و مردمان اين سرزمـيـن   
باهم عالقه روحي و خانوادگي دارند و به هيچ وجه بيگانـگـي   
دركار نيست وبايد دانست كه اگر حل مساله ملي درايران بـر    
روال درست قرار گيرد، خلق هاي برادر ايران به هم نـزديـك   
تر و نزديك تر خواهند شد، زيرا كه براي اين نزديكي بسياري 

 .”از ريشه هاي تاريخي، روحي و فرهنگي وجود دارد
بنابر اين درك صحيح از مساله ملي براي حل درسـت آن    
حائز اهميت اساسي است و به اعتقاد ما همانگونه كه تجربيات 

بهمن  ثابت مي كند، مساله ملي را نه مـي تـوان        2جنبش 
انكار كرد و نه آن را به عنوان حلقه اساسي مبـارزه ارزيـابـي      

محتوي و اهميت مساله ملي در همه دوران ها يكـسـان   .  كرد
. نيست، بايد به اين موضوع برخورد مشخص تاريخي داشـت   
براي الغاي ستم ملي و حل عادالنه مساله ضرور است، تكامل 
جامعه را در دوران هاي مختلف، خصوصيات تكامل هر كشور 
معين، تناسب نيروهاي طبقاتي در صحنه جهان و در درون هر 
كشور معين، درجه فعاليت توده هاي زحمتكش مـلـت هـاي      
مختلف، سطح آگاهي و تشكل آنها، سنن مبارزاتي خلق ها و   

 .جز اينها را به صورت دقيق به حساب آورده، درنظر گرفت
عالوه براين مساله ملي و مبارزه در راه الغاي ستـم مـلـي      
هميشه و در همه حال تابع مبارزه طبقاتي سراسري اسـت و    

به ديگـر  .  نبايد خارج از اين چارچوب معرفي و يا ارزيابي گردد
سخن، اگر ارتباط مساله ملي با جـنـبـش سـراسـري ضـد           
استبدادي و ضد ارتجاعي كنوني ميهن ما قطع يا تضـعـيـف      
شود، ضمن آنكه بخشي از نيرو و توان جنبش سراسري لطمه 
مي بيند، مبارزه در راه الغاي ستم ملي نيز تكيه گاه و سـتـون   
در . فقرات خود را از دست داده و به شكست منتهي خواهد شد

دوران كنوني، امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم آمريكا، تـالش    
بسياري داشته و دارد تا از مساله ملي در ايران سوء استـفـاده   

تقويت جريانات مرتجع نظير گروهي كـه در اسـتـان          .  كند
سيستان و بلوچستان تحت نام جنداهللا فعاليت مي كنند و بـه    
قتل، آدم ربايي، جنايت و اقدامات تروريستي مشغول هستنـد،  
خود بهتر ين گواه سياست امپرياليسم در ايران و بطور كـلـي   

درست به همين دليل تاكيد بـر روي سـنـن          .  منطقه است
بهمن اهميت مي يابد، زيرا اين جـنـبـش       2پرافتخار جنبش 

دمكراتيك، مردمي و ضدامپرياليستي اصول بنيادين و عـام      
مبارزه براي حل مساله ملي و شاهراه اصلي جنـبـش مـردم      
كردستان را معين كرده است كه دراوضاع حساس و بـغـرنـج    
كنوني حاكم بر ايران و منطقه اصوليت و صحت خود را حفظ 
كرده و بهترين و موثرترين قطب نماي مبارزه در راه الـغـاي     

هرگونه دوري از ايـن سـنـن و          .  ستم ملي به شمار مي آيد
تجربيات به  زيان مردم كرد و جنبش سراسري ضد استبدادي 

تجربه هاي تلخ و دردناك ساليان اخير گواه اين .ميهن ما است
 !                      مدعا است

 فراخوان عاجل  حزب مردم فلسطين ...بهمن  2ادامه به مناسبت 
خشم شديد خود را نسبت به حمالت وحشـيـانـه و         (PPP)حزب مردم فلسطين 

ما هـمـه�     .  سازد  غيرانساني اسرائيل به غزه اعالم مي كند و آن را قاطعانه محكوم مي
هاي دموكراتيك را به اقدام عاجل و فوري در محكـوم   احزاب برادر و نيروها و سازمان

هاي اسرائيل به غـزه فـرا        كردن اقدامات اسرائيل و اعالم خواست پايان فوري حمله
به رغم خواست قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي اعالم آتـش  .  خواند مي

اكنون ضروري است كه جامعـه  .  بس، بمباران وحشيانه غزه از سوي اسرائيل ادامه دارد
المللي براي پايان بخشيدن به تجاوز عمدي و كامالً خارج از تناسب اسرائيل دست  بين

دسامبر،  27از زمان شروع بمباران هوايي اسرائيل، در روز شنبه .  به اقدام مشخص بزند
. انـد    نفر زخمي و مجروح شده 3500فلسطيني كشته و بيش از  800تا كنون بيشتر از 

دفاع را  جانبه اسرائيل به غيرنظاميان فقرزده و به طور عمده بي اين حمله گسترده و همه
المللي بشر محكوم كرد، و  بايد به عنوان يك اقدام غيرقانوني و نقض فاحش حقوق بين

اين محكوميت به ويژه بايد از جانب رهبران و افكار عمومي كشورهايي صورت بگيـرد  
وضعيت كـنـونـي      .  اند المللي را پذيرفته هاي ژنو و اسناد حقوق بشر بين كه كنوانسيون

المللي بايد چه زودتر براي پايان  آميز است و جامعه بين هاي ساكن غزه فاجعه فلسطيني
 .دادن به جنگ و تجاوز اسرائيل عليه غزه اقدام كند

توان به بمباران مدرسه  براي نمونه مي. شدگان از غيرنظاميان هستند بسياري از كشته
 42سازمان ملل متحد در ارودگاه پناهندگان جبليه توسط اسرائيل اشاره كرد كه در آن 

هاي هوايي، كه  كشته شدن غيرنظاميان در اين حمله.  غيرنظامي فلسطيني كشته شدند
حاصل قابل تصور و حتمي آنها چيزي جز اين هم نخواهد بود، نقض خشن كنوانسيون 

 .شــود   چــهــارم ژنــو و در نــتــيــجــه جــنــايــت جــنــگــي مــحــســوب مــي                  
ضروري است كه به مجازات گروهي مردم غزه توسط اسرائيل در زمان پيش از ايـن      

نوار غزه به طور كامل محصور و غيرقابل عبور و مـرور بـوده       .  حمالت نيز توجه شود
است، و اين وضع منجر به كمبود شديد نيازهاي اوليه� زندگي از جمله مواد غذايي، دارو 

. توليد و توزيع برق و آب تميز آشاميدني نيز مختل بـوده اسـت      .  و سوخت شده است
. محاصره غزه موجب تخريب نظام درمان و بهداشت تا مرز فـروپـاشـي شـده اسـت         

هاي وحشيانه اخير  با آغاز حمله. اند ها فاقد دارو و تجهيزات اساسي و ضروري بيمارستان
ها و خدمات اورژانس براي رسيدگي به شمار زياد قـربـانـيـان بـا           به غزه، بيمارستان

آميز مردم فلسطين از آنچه بود بسـيـار    هاي زيادي روبرو هستند و وضع فاجعه دشواري
 .تر شده است وخيم

المللي و بـه       با توجه به رويدادهاي دهشتناك چند روز گذشته، ما اكنون جامعه بين
 :خوانيم تا ويژه احزاب و نيروهاي مترقي، دموكراتيك و چپ را فرا مي

ترين صورت ممكن، خواستار پايان دادن به تجاوز و خشونت  با شديدترين و قاطع.  1
 اسرائيل نسبت به مردم غزه شوند؛

المللـي بشـر،      اقدام اسرائيل را درغزه به عنوان نقض خشن و گسترده حقوق بين.  2
ــد؛                     ــن ــيــه بشــريــت مــحــكــوم كــن ــايــت عــل ــايــت جــنــگــي، و جــن  جــن

درنگ نيروهاي  از جامعه جهاني بخواهند كه از خواست آتش بس فوري و خروج بي.  3
ارتش اسرائيل از غزه و رفع محاصره غزه از سوي اسرائيل، و ايجـاد يـك سـازوكـار         

 المللي به منظور وادار كردن اسرائيل به توقف تجاوزش حمايت كنند؛ بين
با اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد همكاري كنند و خواسـتـار طـرح و        .  4

منشور سازمان ملل متحد بشوند كه به  8تصويب يك قطعنامه تازه با استفاده از فصل 
موجب آن حمالت اسرائيل به غزه تهديدي عليه صلح و امنيت منطـقـه مـحـسـوب        

اجراي اين گام به ويـژه  .  المللي برضد اسرائيل اعمال شود هاي بين شود؛ بايد تحريم مي
با همه نقـاط    –شوراي امنيت را  1860از آن جهت ضروري است كه اسرائيل قطعنامه 

 نپذيرفته است؛ –ضعفي كه اين قطعنامه دارد 
هاي ژنو حمايت كنند و در  رتبه� كنوانسيون از خواست تشكيل نشست اعضاي عالي.  5

منظور از اين اقدام عبارت است از نشان دادن مسئوليـت  .  راه آن انجام فعاالنه بكوشند
گيرد، و  هايي كه عليه بشريت در غزه صورت مي هاي جنگي و جنايت اسرائيل در جنايت

رتبه� كنوانسيون وظيفه و تعهد خود را در وادار كـردن           نيز براي آن كه اعضاي عالي
هاي ژنو انجام دهند، آن هم در چنين شرايطي كه نقـض   اسرائيل به رعايت كنوانسيون

ــون          ــيـ ــوانسـ ــنـ ــن كـ ــار ايـ ــكـ ــي           آشـ ــورت مـ ــا صـ ــرد؛    هـ ــيـ  گـ
اي كـه بـا اسـرائـيـل دارد             نامه از پارلمان اروپا بخواهند از تمديد هرگونه موافقت.  6

خودداري كند و با استفاده از نفوذ خود، از شمول امتيازهاي اتحاديه� اروپـا در مـورد         
المللي خود عمل نكرده اسـت،     اسرائيل، تا زماني كه به تعهدهاي انساني و حقوقي بين

 جلوگيري كند؛
هاي مردمي و نيروهاي دموكراتيك بخواهند تا از طـريـق    از همه� احزاب، سازمان.  7

اي ديگر همبستگي خـود را بـا مـردم           هاي توده و انواع فعاليت...  تظاهرات، تحصن، 
 .فلسطين و غزه اعالم كنند

 
 

  حزب مردم فلسطين
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و بشناسد، از جمله حركت تاريخ، اقتصاد، تـولـيـد، ارزش،        
سرمايه، نيروي كار، پول، كاال، مصـرف، اعـتـبـار، روابـط          
اجتماعي، مبارزه طبقاتي، استثمار، از خـود بـيـگـانـگـي،           

پذير بودن آزاد شدن و غلـبـه كـردن بـر          فردگرايي، امكان
هـاي     نيروهاي مسلط بر جامعه، به شهادت مقاطع و نمونـه 

پرشماري در جنبش جهاني، و با توجه به سلسله تضادهايـي  
توان  كنند و با بررسي و تحليل آنها مي كه در جامعه بروز مي

هاي هر شيوه توليد معين را در      مشخصات متمايز و ويژگي
. هر دوره مشخصي از تاريخ بشر به دقت ترسيم و بيان كـرد 
توان  به كمك چنين توجه و رويكردي به تضادهاست كه مي

دريافت كه چرا سرمايه مالي جهاني براي پيشبرد مـنـطـق      
كـنـد، و چـرا           اش چنين سرسختانه تالش مـي  سودورزي
) Paul Boccara( داري آن طور كه پال بوكـارا     سرمايه

كـنـد،      بيـان مـي    اومانيته اقتصاددان كمونيست در نشريه  
است، يعني نظامي است كه پـول  »  داري تصاعدي سرمايه« 

دهد تا بتوانـد بـه بـهـاي          را فراتر از هر چيز ديگر قرار مي
نابودي زندگي مردم هم كه شده، پول بيشتري  بـه دسـت     

توان از آن توقع  ناپذير كه نمي آورد؛ اين نظامي است برگشت
 .بازگردد» داري قديم سرمايه«داشت به 
اي در      فيلسوف در مقـالـه  )  Lucien Sève( لوسين سو 

كند  به اين نكته اشاره مي)  2008دسامبر (   لوموند ديپلماتيك
اگرچه بحران نخست در عرصه اعتبارات مالـي بـروز     « كه 

كرد، اما به علت توزيع نابرابر بيش از پيش ارزش اضافه بين 
سرمايه و كار، نيروي ويران كننده آن عرصه توليد را نيز زير 

در ادامه مطلب، نويسنده نگاه دقيق و » .فشار قرار داده است
يـادآوري  )  ، كتاب اولكاپيتالدر كتاب (روشنگر ماركس را 

تمام وسايلي كه منظور از آنها بهبود تـولـيـد      « :  كند كه مي
، يـا    » ... شوند است، ابزار استثمار و سلطه بر نيروي مولد مي

انباشت ثروت در يك قطب، روي ديگري هم دارد « اين كه 
. در قطب ديـگـر اسـت     »  انباشت فقر متناسب با آن« و آن 

ريشـه  « گيرد كـه       لوسين سو در ادامه اين بحث نتيجه مي
هرج و مرج در معامالت، و بحران در نظام بانكي، در همين 

 ».واقعيت نهفته است
بحران كنوني كه ماهيت ساختاري و سيستماتيـك دارد، و      

دهد و فـقـط    داري است، به كرّات رخ مي ذاتي نظام سرمايه
به همين دليل است كه منحـصـر و     .  تر شود تواند وخيم مي

ثـبـاتـي بـيـش از حـد              محدود كردن ريشه بحران به بي
. هاي مالي پيچيده امروزي، امري بـيـهـوده اسـت         فراورده

داري، و نجات دادن آن با تـوسـل    سرمايه»  اخالقي كردن« 
آن طور كه نيكال ساركوزي پيشنهاد   -»  شفافيت بيشتر«به 

در صورتي كه اساس ايـن نـظـام، يـعـنـي               -كرده است
مالي و تالش براي كسب حداكثر سـود      ديكتاتوري سرمايه

دست نخورده باقي گذارده شود، شعارهايي نمايشي بـيـش     
در مواجهه با نظامي كـه  « لوسين سو تأكيد دارد كه .  نيستند

ناتواني بارز آن در تنظيم روابط دروني خودش براي ما بسيار 
گران تمام شده است، هدف ما در شرايط كنوني بايد گذر از 

داري و برداشتن گامي بلند به سوي نظام اجتمـاعـي    سرمايه
هـاي     گيري از شيوه ها، به بهره نويني باشد كه در آن انسان

نوين مشاركت، توان اجتماعي خود را كه سر بـه غـلـيـان       
» . كنـنـد   گذاشته است، همراه با يكديگر تنظيم و كنترل مي

اين هم يك درس خوب ديگر كه بايد از ماركس بگيـريـم،   
 ...هر چند از اعماق بوته نسيان فلسفي

 

بيانيه فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان در  ...ادامه بازگشت آموزش هاي 
 همبستگي با فلسطين

فدراسيون همبستگي 
خود را با مردم غزه اعالم 
و تروريسم دولتي اسرائيل 

 كند را محكوم مي
 

فدراسيون دموكراتيك جهـانـي زنـان      
حمله نظامي مرگبار دولت صهيونيسـتـي   
اسرائيل را به نوار غزه، در فلسطين، كـه    
تحت حمايت و با پشتيباني دولت بـوش    

در بيش .  كند گيرد محكوم مي صورت مي
سابقه صدها نفـر   هاي هوايي و اينك حمله زميني، اين جنايت جنگي بي روز بمباران 10از 

در ايـن    .  كشته و هزاران زخمي اعم از كودكان، زنان و سالمندان به جاي گذاشته اسـت 
ويرانگري گسترده، مردم فلسطين بدون برق، بدون مواد غذايي، در تاريكي مطلق، و بدون 

 .اند كه در معرض فروپاشي واقعي قرار دارند هايي مانده آب و دارو در بيمارستان
دفاع، و به طور عمده به كودكان و زنان فلسطيني سـاكـن      اين جنايتكاران به مردم بي

هايي هستند كه بر روي خانه، مدرسه و محـل   كنند كه قربانيان بمب اين منطقه حمله مي
متجاوزان جنايتكار از تكنولوژي مدرن نظامي عليـه مـلـتـي       .  شود كارشان فرو ريخته مي

كنند كه فاقد نيروهاي نظامي معمول و متعارف و فاقد سالح براي دفاع از خود  استفاده مي
 .است

اسـت، و        سابقه المللي در چنين ابعادي كه در تاريخ بي دوستانه بين نقض قوانين انسان
تأثيري كه اين تجاوز بر نظام بهداشت و درمان و بر شرايط زندگي مردم فلسطين گذاشته 

هايي است كه تـوسـط      كشي ترين نسل است، جنايتي است عليه انسانيت و يكي از مهيب
 .افروزان در مدتي چنين كوتاه در آغاز اين قرن صورت گرفته است جنگ

رحمانه اسرائيل عليه مردم فلسطين اعالم  كشي بي تمام دنيا مخالفت خود را با اين نسل
كشي در ادامه بيشتر از يك سال محاصره و تحريم اقتصـادي نـوار      اين نسل.  كرده است

 .ها فلسطيني را قرباني مرگي تدريجي كرده است گيرد كه ميليون غزه صورت مي
  

درنگ تجاوز به فلسطين و خروج فوري متـجـاوزان    ما خواهان پايان بي
 .اسرائيلي از سرزمين فلسطين هستيم

 
هاي زنان، فعاالن جـامـعـه مـدنـي،           فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان تمام سازمان

المللـي را بـه        مدافعان حقوق بشر، و دوستداران صلح در سراسر جهان و تمام جوامع بين
 :خواند هاي زير فرا مي پيكار در راه خواسته

 
 توقف فوري بمباران و عمليات ارتش اسرائيل عليه نوار غزه -
 برداشتن فوري محاصره اقتصادي و پايان دادن فوري به تجاوز نظامي عليه نوار غزه -
 هاي اشغال شده فلسطين درنگ اسرائيل از سرزمين خروج بي -
 هاي اشغال شده فلسطين  نشين در سرزمين هاي يهودي تخليه� شهرك -
 پاكسازي منطقه از هر گونه سالح -
پشتيباني كامل از حقوق قانوني مردم فلسطين، استقرار كشور فلسطين، و تـقـاضـاي      -

المللي مدافع حقوق بشر در اسرائيل،  دخالت فوري سازمان ملل متحد و همه� نهادهاي بين
 و براي پايان دادن به تجاوزهاي مكرر عليه فلسطين

دوستانه به فلسطين و پايان دادن به محاصره نوار غزه از  هاي انسان اجازه ورود كمك  -
 سوي اسرائيل

 
 مارسيا كامپوس

 رئيس فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان
 
 



داري همين است؛ يعني سلطه بورژوازي، كه مـاركـس و      قانون نظام سرمايه
، در سـال    ) 1867(   كاپيتالها پيش از انتشار اثر عمده ماركس  انگلس، سال

آن را به صورت دوراني تصوير كردند كـه   مانيفست كمونيستدر  1848
رشد پيوسـتـه   « هاي پيش عبارتند از  وجوه مشخصه آن نسبت به تمام دوران

، » نظامي اجتماعي كه همواره در نوسان و تالطم كامل قرار دارد  « ، » توليد
 .»ثباتي مداوم بي«، و »ناآرامي«

تواند به ما در يافتن راه برون رفت از اين بحران  آيا ماركس مي
 كمك كند؟

اقتصاددان، )  Jean-Marie Harribey(به نظر ژان ماري هاريبي 
توان فهرست مفصلي از انتشاراتي تهيه كرد كه  مي«واقعيت امر اين است كه 

اند و در آنهـا از نـظـريـات          داري نوشته شده در راه خدمت به منافع سرمايه
داري استفاده شده است، تا شايد بـتـوانـنـد      انتقادي ماركس نسبت به سرمايه

هاي نابهنجار نظام خودشان راه فـراري   براي جان سالم به در بردن از نوسان
وال گـرفـتـه تـا          فايننشيال تايمزبه اين ترتيب، به نظر هاريبي، از  » . بيابند

اكـتـبـر     13« لندن كه نوشت  ديلي تلگراف و اكونوميست و  استريت ژورنال
داري بريتانيا  در تاريخ به عنوان روزي ثبت خواهد شد كه نظام سرمايه 2008

ثابت « :  ها مجبورند اقرار كنند كه ، همه مفسران رسانه» شكستش را پذيرفت
شد كه قانون مقدس بازار قادر به تأمين و تضمين ثبات، رونق و رفاه، برابري، 

، و اين كه روي هم رفته، ماركس بسـيـار     » و تعادلي معقول و استوار نيست
 .نگر بوده است تيزبين و ژرف
نگاري كه مطالب مـربـوط    ، روزنامه) Patice Bolton(پاتريس بولتون 
تنظيم و هماهنگ كرده است، به تأكيد تصـريـح    مجله ادبيبه ماركس را در 

هاي او، كه غالباً آن را به  اكنون الزم است كه دوباره در انديشه« كند كه  مي
ايـن     » . كنند، كنكاش كنيم چند نقل قول مشهور از اينجا و آنجا خالصه مي

كه « سازي  اي نداريم كه براي شناختن و سر در آوردن از جهاني بار هم چاره
هـاي   بيكاري را چند برابر كرده و نابرابري ميان كشورها، و نيز در ميان طبقه

، بـه آرا و        » اجتماعي در درون هر كشور را به شدت افزايش داده اسـت     
در اين ميان، نبايد مجموعه شرايطـي را    .  هاي ماركس متوسل شويم انديشه

. اي از مردم جهان شـد  فراموش كنيم كه منجر به فقر و فالكت شمار فزاينده
هاي تاريخي كه تطبيق اوضاع يك قرن  در چنين شرايطي، و گذشته از تفاوت

توان گفت كـه     سازند، مي با قرن بعدي را مسلماً امري واهي و غيرواقعي مي
اما مقاله اين پـرسـش را       .  كارل ماركس اينك انگار دوباره جوان شده است

شناس، فيلسوف، يا فعال  كدام ماركس؟ اقتصاددان، جامعه«كند كه  مطرح مي
اما آيا حتماً بايد يكي از اينها را انتخاب كنيم؟ چه بسا كه دقـيـقـاً     » سياسي؟

همان چندسويگي اين متفكر، و ادغام و ارتباط آنها با يكديگر است كه امروز 
 .همتاي او شده است موجد جايگاه ويژه و زبانزد شدن آثار ژرف و بي

ماركس تالش خستگي ناپذيري كرد تا مفاهيم اجتماعي گوناگوني را بشكافد 
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را چه فيلسوف بخوانـيـم، چـه اقـتـصـاددان يـا               » كاپيتال« مؤلف 
اي كه امروز  شناس، آنچه بديهي است اين است كه بحران عمده مردم
داري جهاني را به مخمصه كشانده است، درستي نظرات او و      سرمايه

 .كند هاي او را ثابت مي موضوعيت تحليل
همتا خودش  بينيم كه ماركس به عنوان انديشمندي بي اگر امروز مي« 

را در اذهان عمومي جاي داده است، علتش پيش و بيش از هرچيز اين 
داري را كشف  است كه او نخستين كسي بود كه كاركرد دروني سرمايه

نام و نشان  توجه كنيد كه اين سخنان نه نظر يكي از پيروان بي»  . كرد
 Alain( ماركس از عهد دقيانوس، بلكه اظهار نظر الـن مـيـنـك         

Minc (نويس و مشاور نزديك رئيـس   ، وكيل، صاحب بيزينس، مقاله
 Le( »  مـجلـه ادبـي     « )  2008اكتبر (جمهور فرانسه است كه اخيراً 

Magazine Littéraire  (الـن  .  اي بـا او داشـت       مصاحبه
صفحه از آن را به آثـار   30مينك كتابي تحليلي منتشر كرده است كه 

داليل زايش دوباره « او در اين كتاب به .  ماركس اختصاص داده است
 .پردازد مي »ماركس

، ) Eric Hobsbawn( بـاون       همان طور كه اريك هـابـس    
بيشتر از هر كس ديـگـر،   « :  تاريخدان انگليسي، به طنز و كنايه گفت

داران هستند كه به بازخواني و كشف دوباره ماركس روي    اين سرمايه
، ) George Soros(اش، جورج سوروس  نمونه زنده ».اند آورده

گذاران مالي و سياستمداران طرفدار بازار است كه اخيراً اقرار  از سرمايه
اين روزها سرگرم خواندن ماركس هستم؛ در مطالبي كه او « :  كرد كه

 »!مطرح كرده است نكات خيلي جالبي وجود دارد
گذرد، اكنون دوبـاره   اش مي ها از درگذشت و دفن آن ماركسي كه سال

اما آيا به راستي ايـن    .  بازگشته است؛ و اين شايد متناقض به نظر آيد
تعجـبـي نـدارد اگـر         « باون،  چيز خيلي عجيبي است؟ به قول هابس

داران زرنگ و باهوش، به خصوص آنها كه در حوزه امور مالـي   سرمايه
... جهاني فعاليت دارند، تحت تأثير ماركس و آثارش قرار گرفته باشنـد 

تر از ديگران از ماهـيـت و      چرا كه اينها ضرورتاً بسيار بهتر و تيزبينانه
داري كه خود در چارچوب آن كار و فعالـيـت    ناپايداري اقتصاد سرمايه

 17  –مركز سوئيسي مطالعات ماركسيستي نقل از (   » . كنند باخبرند مي
رود دست  داران انتظار نمي طبيعي است كه از اين سرمايه  ) 2008اكتبر 

از نظامي بشويند كه به آنها تاج و تخت ارزاني داشته و آنها را در رأس 
امور كل جامعه قرار داده است؛  اينها از اين نظام به سوي سوسياليسم 

چنين تغيير موضعي در راستاي منافـع آنـهـا      .  تغيير آيين نخواهند داد
هـنـوز   )  كه جورج سوروس هم يكي از آنهاست( ترديد آنها  نيست و بي

در اين پندارند كه بتوانند سمت و سوي اين بحران را به نفع خودشان 
تغيير دهند و باز هم به سودشان بيفزايند، چرا كه بحران اشتهاي آنهـا  

كند، حتي در شرايطي كه درجه و ميزان  را براي سوداگري تحريك مي
 ...شود ريسك در آن زياد مي

اوجگيري دوباره ماركس و 

 »كاپيتال«هاي  آموزش

 كمك  هاي  مالي رسيده

 كرون 500                                             از گوتنبرگ سوئد به ياد خسرو روزبه
 كرون  500                                                    به ياد رفيق از گوتنبرگ سوئد

 دالر از  كانادا 50به ياد رفيق شهيد محسن علوي، عضو كميته مركزي                  

  7ادامه در صفحه    

Saturday 17 January 2009 


