
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “واليت فقيه!”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

   1390مرداد  10،  874شماره 

 بيست و  هفتمسال  هشتم،  دورة

 ��ر��ان ��� ��ر
 	��� ��ی� !
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و “ دموكراسي واقعا موجود”درس هاي 
 امپراتوري مرداك براي جنبش مردمي كشورما

بحث در مورد رويكرد ها و راه هاي ايجاد 
دموكراسي و آزادي هاي اجتماعي از بـرهـه   
انقالب بهمن تاكنون از مهم ترين دغـدغـه   
هاي طيف متفاوت نيروها و شخصيت هـاي  
سياسي كشور ما بوده است. مـولـفـه هـاي        
جامعه مدني، ايده ها و مكانيسم هاي عملـي  
موجود در كشور هاي غربي، مانند دموكراسي 
پارلماني و آزادي رسانه ها  در حال حاضر از 
زاويه هاي متقاوتي  مورد توجه  جريان هاي 
درون جنبش مردمي كشورمان است. افشـاء   
شدن عملكرد امپرتوري رسانه هاي روپـرت    

ايـن     اخيرمرداك در انگليس در هفته هاي 
امكان را ميسر مي كند كه در بوته عمل، و   
نه بحث هاي تجريدي، بتوانيم نكات منفـي  
ومثبت دموكراسي واقعا موجـود در كشـور       
هاي غربي را مورد نظر قرار دهيم. زيرا دامنه  

اقتصادي شـخـص    -نفوذ و عملكرد سياسي 
مرداك  و رسانه هاي متعلق به او بسـيـار       

شـنـود   ” فراتراز نماي ظاهري مسئله، يعني   
از سوي خبرنـگـاران روزنـامـه       “  غير قانوني

اسـت. قضـيـه مـرداك          “  نيوزآو د ورلـد   ” 
نشانگرخصلت ذاتـي وعـمـلـكـرد  ضـد               
دموكراتيك سرمايه هاي كالن انحصاري در 
متن جامعه يي است كه بر اساس دموكراسي 
پارلماني و نقش محوري سرمايه هاي كالن 
اداره مي شود. نگاهي حتي گذرا به شـواهـد    
موجود نشان مي دهد كه ريشه اصلـي ايـن     
مسئله به منافع اقتصادي ـ سياسي عظيمـي  

مربوط مي شود كه اختاپوس وار در تـاروپـود         
هيئت حاكمه انگليس نفوذ كرده است. بر خالف  
برخي تفسيرها و از جمله تفسيرهاي تـحـلـيـل     
گران ايراني، اين مسئله به قانون شكني و تجاوز 
به حريم خصوصي شخصيت ها، يا رشـوه بـه       
پليس محدود نمي شود، بلكه اين ها  از جـملـه   
ابزاري اند كه  در دست مرداك بـراي هـدفـي      

مـورد  “   تـيـراژ روزنـامـه      ”بزرگ تر از افزايش  
 استفاده قرار مي گرفتند.  

براي درك بهتر پـي آمـدهـاي عـمـلـكـرد            
دموكراسي شكن امپراتوري مرداك  و مـرتـبـط    
كردن آن با چالش هاي  فـراروي جـنـبـش           
كشورمان، شكافتن مقاله اخير آقاي صادق زيبـا  
كالم  دراين  مورد مي تـوانـد مـفـيـد بـاشـد            
(دموكراسي و رسوايي شنود در انـگـلـسـتـان ،         

تيرماه). زيرا هدف  تحـلـيـل       30روزنامه  شرق، 
ايشان از يك سو انتقاد از نحوه پوشش رسـانـه     
هاي رسمي داخل كشور در مورد رسوايي مرداك 
است. از سوي ديگر در خاتمه مقاله با اشاره بـه     
نبود دموكراسي و آزادي خبر رساني در ايـران      
استنباط مي كند كه افشاء شدن رسوايي شنود و 
به زانو درآمدن مرداك در جلسه نظارت پارلماني  

دموكراسي انگليس است. ولـي   “  صالبت” نشانه 
در  رسيدن به اين نتيجه گيري كلي و بـزرگ،      
مقاله  زيبا كالم خود را محدود به جنبه  شـنـود   
غير قانوني و تجاوز به حريم خصوصي چـهـره     

  2ادامه در صفحه 

 ريشه هاي اصلي ناامني اجتماعي 
 در رژيم واليت فقيه

يعني شـش   1384در اولين روزهاي مرداد ماه سال 
سال پيش، عباسعلي عليزاده، رئيس كل دادگسـتـري   
استان تهران و رئيس به اصطالح هيات نـظـارت و       
بازرسي حقوق شهروندي، گزارشي را انتشار داد كه در 
آن به  پايمال شدن حقوق شهروندان توسـط ارگـان     
هاي سركوب حكومتي اشاره شده بود. اين گزارش كه  

انتشار يافت، موارد نـقـض    84توسط ايسنا، اول مرداد 
حقوق شهروندي در زندان و بـازداشـتـگـاه هـاي            
اطالعاتي، امنيتي را اثبات كرد. در اين گزارش آمـده     

در زندان بسر برده در  67بود شخصي از دي ماه سال 
حالي كه در پرونده بازداشتي وي هيچگونه سابقه اي   

از سوي مراجع قضايي يا حكم محكوميت وجـود    
نفر زنداني در    1400نداشته است. همچنين تعداد  

زندان رجايي شهر كرج در حالت بالتكليفي بسـر    
مي بردند. در قسمتي ديگر از گزارش به ضـرب و     
شتم زندانيان اشاره شده است. ايسـنـا، از قـول           

در كدام آيين آمده كه يك زن “ عليزاده مي نويسد:
را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانـون  
اساسي شكنجه ممنوع است ولو مطابق بـا واقـع       
 “ باشد، كسي نمي تواند دستور شكنجه صادر كند.

در قسمتي ديگر از گزارش چنين مي خـوانـيـم:    

طرح برنامه نوين حزب توده ايران 
 براي بررسي ششمين كنگره حزب

رفقا، هـواداران و دوسـتـان        
 حزب!
 

كميته تدارك نظري ششميـن  
كنگره حزب توده ايـران مـتـن      

برنامه نوين حـزب تـوده     ” طرح 
بـراي  “  نامه مـردم   ” را همراه با اين شماره  “  ايران

نظر خواهي شما منتشر مي كند. لطفاٌ نظرات خود را  
، از طريق واحد هاي حزبي و يا 1390تا آخر مهرماه 

 مستقيماً به آدرس هاي رسمي حزب ارسال كنيد.
مجموعه نظرات ارسالي براي بررسي و تصمـيـم   
گيري نهايي در اختيار نمايندگان شركت كننـده در    
 ششمين كنگره حزب توده ايران قرار خواهد گرفت.

 
كميته تدارك نظري ششمين كنگره 
 حزب توده ايران

سنديكايي در مبارزه  -جنبش كارگري
 8با سياست هاي ارتجاع حاكم           ص 
يا ما سرمايه داري را از سر راه بر مي 
 12داريم يا سرمايه داري ما را           ص 

ادامه مبارزه در راه ساختمان 
 10سوسياليسم در شرايط چين            ص 

 فاشيست هاي كمونيست ستيز، 
 9در نروژ فاجعه آفريدند                   ص 



1390مرداد ماه   10شنبه  دو   2   874شمارة  

نفر را در ترمينال فرودگاه بدون مجوز دستگير مي كند و    4گروهباني ” 
سپس از روي عملكردهاي خانوادگي و آلبوم آنها، تشكيل پرونـده مـي     
دهد، ما به قاضي خودمان اشكال داريم، متاسفانه قاضي در اختيار نيروي 

عليزاده “  انتظامي است، قاضي  ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد. 
اقدام مـزبـور را بـه يـك           “  مصلحت” به دليل محدوديت ها يا از سر 

گروهبان نسبت داده اما كمتر كسي است كه نداند اين گروهبان از جمله 
 همان سربازان گمنام امام زمان است. 

گزارش به دو مورد در زندان رجايي شهر اشاره مي كند و مي نويسـد:  
در زندان مـي   1311هيات  در كمال تعجب شاهد وجود پيرزني متولد ” 

شود. اين پيرزن منزلش را به سه افغاني رهن داده كه چون نتـوانسـتـه     
رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر مي برد يا در اين زندان خانمـي  
مي گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و متواري اسـت،  

 “ او را به جاي شوهرش دستگير كرده اند.
در قسمتي از همين گزارش به خودكشي زنان زنداني در زندان رجايي 
شهر اشاره و ابراز نگراني گرديده بود. ايسنا، در ادامه اين گزارش، آورده  

ساله به  13هنگام مطالعه گزارش تهيه شده به بازداشت نوجوان “  است: 
خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين 
برخورد كردم. اين سوال برايم مطرح شد كه آيا ما بايد راحـت تـريـن         
روش را براي كار انتخاب كنيم؟ چه كسي بايد پاسخگوي اين موارد كه 

عليزاده در قسمتي ديگر به فضـاي  “  نقض حقوق شهروندان است باشد؟
در بخش نامه آيت اهللا شاهرودي ” بازداشتگاه اشاره مي كند و مي گويد:  

متر باشد در    12تاكيد شده است كه فضاي هر بازداشتگاه نبايد كمتر از 
حالي ما بر اساس اطالعات به دست آمده در جريان بازديد هيات نظارت 

 9يا    8و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، متهماني وجود داشتند كه طي 
در مورد بازداشتگاه “  ماه در فضاي كمتر از يك متر بازداشت شده بودند. 

هر يك از پادگان هـا، حـفـاظـت       “  ها عليزاده در گزارشش مي نويسد: 
اطالعات ها  و ... بازداشتگاهي جداگانه دارند كه اين خالف بخش نامه    
رئيس قوه قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاه ها بايد متمركـز   
شوند، زندان نبايد دو مديريتي يا چند مديريتي باشند. ماموران سـپـاه و      
ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقي رخ دهد قوه قضايـيـه بـايـد       

 “پاسخ دهد.
 2يك روز بعد از اين گزارش، عليزاده در مصاحبه ديگري با ايسـنـا،     

و “  نظام نمونـه اسـالمـي     ” ، سعي كرد اين بار به ترميم چهره 84مرداد 
من تعجب مي كنـم  ” ارگان هاي سركوب بپردازد و در اين ارتباط گفت:  

از اين كه چرا مطبوعات حقايق را وارونه جلوه داده اند. اگركسي مـتـن      
اين گزارش را به دقت مطالعه نمايد قطعا متوجه خواهد شد كه دستگـاه  
قضايي به زعامت آيت اهللا شاهرودي، حقيقتا به دنبال اصـالحـات بـه      

در حال حاضر “ وي در ادامه اظهار داشت:  “  معناي واقعي كلمه بوده اند. 
پس از دستور آيت اهللا هاشمي شاهرودي در خصوص رفع مشـكـالت     
زندان و با عنايت به بخشنامه صادره از سوي وي، زندان هاي ايران بـه  
يكي از بهترين زندان هاي دنيا تبديل شده است كه حقيقتا جاي تشكـر  

متر فضا در اختـيـار    12و قدرداني دارد و هر فرد زنداني به طور متوسط 
وي در انتقاد از رسانـه هـا و       “ دارد در حالي كه قبال چنين نبوده است.
وقتي مي گوييم خبرنگـاران و    “ نحوه برخورد آنها با اين گزارش، گفت:  

روزنامه نگاران حرف خودشان را طبق عقايد و ساليق شخصي بيان مي 
كنند، بپذيريد، رسانه هاي جمعي بايد حقايق را بگويند و اگر در جـايـي   
درد و مشكلي را مطرح مي كنند در كنار آن اقدامات مـثـبـت صـورت       
گرفته و در رابطه با حفظ حقوق شهروندي و حفظ كرامت انسان هـا را    

 “نيز متذكر شوند.
شش سال پس از اين گزارش و اعتراف به بي كفايتي ارگـان هـاي     
اجرايي و قضايي براي تامين حقوق شهروندان، و اتفاقا در اولين روزهاي 

و همزمان با ششمين سالگرد اين گـزارش، مسـئـوالن بـي          90مرداد 
كفايت در مجلس شوراي اسالمي حضور به هم رساندند تا نسبـت بـه     
ريشه هاي افزايش ناامني اجتماعي توضيحاتي را بدهند. ايـنـكـه ايـن        
حضور در مجلس، با ششمين سالگرد آن گزارش همزمان گرديده را بايد 
تصادفي تلقي كرد اما نگاهي دوباره بـه آن گـزارش و  اظـهـارات               
مسئوالني كه در مجلس به توجيه ناامني اجتماعي در جامعه پرداختـنـد   
خود به روشني  نقش مستقيم و غير قابل انكار رژيم واليت فقيه را در     

مرداد، اسماعيل احـمـدي      4اين باره  آشكار مي سازد. به گزارش ايلنا،  
در منطقه ما حضور ابرقدرت هـا و      “ مقدم در اين ارتباط اظهار داشت:  

ساماندهي آنها براي ترويج جرايم از جمله مواد مخدر، سكس و خشونت 

فتنه ” وي همچنين به آن چيزي كه وي “  از عوامل افزايش جرم در كشور است. 
 88آمارها نشان مي دهد از زمان فتنه “ قلمداد مي كند، اشاره كرد و گفت:  “  88

وي يكـي  “  در يك سال گذشته همه جرايم در كشور روند صعودي داشته است. 
ديگر از  داليل افزايش قتل ها را خشكسالي عنوان كـرد. مـحـسـن اژه اي،            
دادستان كل كشور در قسمتي از افاضاتش، به فيس بوك، ماهواره و چت اشـاره  

غرب با استفاده از سيستم الكترونيك و دنياي مجـازي تـالش     “ داشت و گفت:  
مي كند ناهنجاري هاي اجتماعي و از هم پاشيدگي خانواده هاي ايرانـي را در      
دستور كار خود قرار دهد كه بايد در طرح امنيت اجتماعي مورد بـررسـي قـرار        

 “ گيرد.
احمد توكلي با اشاره به نقش رسانه ها و انتقاد از عملكرد برخي از رسانه هاي 

با وجود آنكه سير امنيت و وقوع جرم در ايران متناسب با شاخص “ داخلي گفت:  
هاي مطرح در كشورهاي غربي است اما به علت عملكرد ناهمگون رسانه ها و   
بزرگ نمايي صورت گرفته، وقوع جرم در ايران بيشتر ديده مي شود لذا احساس 

 “ناامني مردم در ايران در مقايسه با كشورهاي غربي افزايش يافته است.
به نظر مي رسد حضور به هم رساندن مسئولين مربوطه در مجلس نه چـاره    
يابي براي اين معضل اجتماعي بلكه انتقاد و حمله به رسانه هاي عمومي بـراي  
علني كردن اين موارد بوده است. در رابطه با اظهارات توكلي كه ميزان ناامـنـي    
اجتماعي را فقط احساس ارزيابي مي كند و نه يك واقعيت در ايران، استناد بـه    
 4سخنان اژه اي مي تواند روشن كننده اين موضوع باشد. به گزارش رسالـت،     

در چهار مـاه ابـتـداي      “ مرداد، محسن اژه اي در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت: 
نـفـر از      45متهم جرايم خشن صادر شده است كه  54امسال حكم اعدام براي 

اگر ما بخواهيم  توجيهات توكلـي را    “  اين افراد به دار مجازات آويخته شده اند. 
 54قبول كنيم، اين سوال پيش مي آيد كه پس بر اساس كدام واقعيت ها تعداد 

نفر فقط در طول چهار ماه گذشته به اعدام محكوم گرديده اند؟ چنانچه ناامـنـي   
و جز اينها مي بـاشـد،     ”    88فتنه ” اجتماعي هياهوي رسانه اي و فيس بوك و 

پس اجراي احكام چنين اعدام وحشيانه كه قربانيان نظم موجود هسـتـنـد چـه       
 توجيهي دارد؟ 

فروردين، در گزارشي با اشاره به افزايش آمار  آسيب هاي اجتماعي،  23فرآرو، 
بـه     69ميزان بروز خودكشي از يك و نيم در هر صد هزار نفر در سال “ نوشت:  

رسيده است. همين آمارها در سال هاي بعـد    1385در هر صد هزار در سال  68
درصد افزايش رو به رو  37با  86نشان مي دهد كه مثال نرخ خودكشي در سال 

تقريبا همين درصد افـزايـش داشـتـه          88نسبت به سال  87بوده است و سال 
مرداد در خبري گزارش سازمان پزشكي قانونـي را     2سايت جهان نيوز، “  است. 

اخيرا، سازمان پزشكي قانوني خبري را به رسانه “انتشار داد كه در آن آمده است: 
هاي كشور داد كه آمار قابل تاملي در آن وجود دارد. پزشكي قانوني در خـبـر        

نفر در ايران بـا ضـربـات       3ارسالي خود به رسانه ها تصريح مي كند كه روزانه 
سالح هاي سرد كشته مي شوند و نيز بر اساس پرونده هاي تشكيل شـده در      

 “نزاع خياباني نيز در ايران رخ مي دهد. 1600همين سازمان  روزانه 
تير، از قول علي اسالمي پناه، عضو كميسيون حقـوقـي و      28روزنامه ابتكار، 

جامعه تعادل خود را از دست داده و “قضايي مجلس شوراي اسالمي، مي نويسد: 
“ به همين دليل ما شاهد تكرار حوادث ناگوار و نگران كننده در جامعه هستـيـم.   

متاسفانه امروزه در كشور شاهديم “داريوش قنبري نيز در اين مورد اظهار داشت: 
كه برنامه ريزي هاي اجتماعي در غياب جامعه شناسان، اساتيد و صاحبنـظـران   
اين حوزه انجام مي شود كه همين امر منجر به گسترش بيماري اجتماعـي در    

وي با اشاره به پديده بي هنجاري يا آنومي اجتماعي ادامه مي ” جامعه مي گردد.
جوامعي كه دچار پديده آنومي شده باشد بايد انتظار برخوردهاي خشونـت  “ دهد:  

وي در اشاره “  آميز و درگيري هاي مكرر و افزايش جرم و جنايت را داشته باشد. 
“ ... به شيوه برخورد با اين پديده اجتماعي از طرف مسئوليـن، مـي گـويـد:            

مسئولين و متوليان امر به تنها موضوعي كه پرداخته و توجه كرده اند، دستگيري 
مجرمين بوده  است. اين موضوع در حالي است كه هيچ اقدامي براي واكاوي و  

مرداد، از قـول       3جهان نيوز، “  كارشناسي اين گونه مسايل صورت نمي پذيرد. 
جنايت هاي صورت گرفته ناشي از تعطيلي اجراي “ سيد محمد قائمي مي گويد:  

مكارم شيرازي روحاني مرتجع و ضد مردمي، با اشاره به جنـايـات   “  احكام است.
با اين روش دستگاه قضايي، مشكالت امـنـيـت    ” ، گفت:  “ ارازل و اوباش” مكرر 

جامعه حل نمي شود. مشكل مهم دستگاه قضايي ما دنباله روي از نظام ناسالـم   
قضايي غرب است. با اين طرز كار هرگز نمي توان امنيت را در كشـور بـرقـرار       
كرد. پيشنهاد ما اين است كه بايد شعبه قضايي به سبك دادگـاه هـاي امـيـر          
مومنان با حضور چند مجتهد شجاع براي اين كار تشكيل شود و با دقت ولي بـا  
سرعت و حذف تشريفات، حداكثر در عرض يك هفته اين مجرمان را بـه اشـد     

 تير) 31مهر، “(مجازات اعمالشان برسانند تا بقيه عبرت بگيرند و حساب ببرند.
بعيد است كه مكارم شيرازي و همفكرانش  از نحوه عملكرد قوه قضاييه بـي    
اطالع باشند. بيش از سه دهه است كه قوه قضاييه جمهوري اسالمي و نيروهاي 
نظامي و انتظامي كه قاعدتا بايستي حافظ نظم و امنيت جامعه و مردم بـاشـنـد    

 5ادامه در صفحه 

 ادامه ريشه هاي نا امني...
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ثروتمندتر شدن ثروتمندان است  بر  دوش زحتمكشان گذاشته  مـي    
اين چيزي نيست جز از ورشكستگي اخالقي  نيروهاي مدعـي    –شود 

ليبراليسم در كشور هاي سرمايه داري پيشرفته.  در نـيـت و هـدف         
صادق زيبا كالم و همفكران او در راستاي مدرنيته كـردن روبـنـاي        

ولي   –سياسي ايران و گذار از حكومت واليي شكي  نمي توان داشت 
آنان در مقابل ديكتاتوري حاكم از الگويي دفاع  و آن را تجويـز مـي     
كنند كه مباني نظري و مكانيسم هاي عملي آن به وضوح در حـال      
افول اند و هر روز با بحران ساختاري جديدي روبه رو مي شود. ايجـاد   
دموكراسي از باال به پايين در بطن عملكرد سرمايه هـاي كـالن در       
كشور مان كاري است عبث.  قابل توجه است كه با وجود تفاوت هاي  
مشخص با كشور هاي غربي، زير پايه سـرمـايـه داري مـخـدوش            
كشورمان نيزهمان گرايش بارز به سوي تمركز سرمايه هاي كالن غير 
توليدي را  نشان مي دهد. در كشور ما نيز رفتار اين سـرمـايـه هـاي       
كالن با وجود شكل و رنگ و روي محلي خود مانند رانـت خـواري،       

اقتصادي، در مجموع  هـمـان خصـلـت  ضـد              –زورگويي نظامي 
دموكراتيك و ارتشا آفرين را  براي نفوذ سياسي درهرم قدرت را بـه      
نمايش گذاشته اند. دركشور ما بنا به تاييد و تحسين گـزارش اخـيـر       
صندوق بين المللي پول، برنامه اقتصادي رژيم حاكم با گـرايـش بـه      
سوي آزاد سازي اقتصاد از نظارت بخش عمومي به پيش بـرده مـي     
شود. اين فرايند آزاد سازي اقتصاد كشورمان كه طي دو دهه با پـيـچ      
خم اجراء شده است  تغييري به نفع دموكراسي و آزادي نداشته اسـت،  
بلكه اتفاقا دولت احمدي نژاد به بركت نبود آزادي و دمـوكـراسـي          

در جـو    “  آزاد سازي  قيمت هـا   ” توانسته است شوك درماني را براي 
 رعب ـ امنيتي به پيش برد.           

از اين رو حزب ما تاكيد مي كند كه، درراستاي  ايجاد مولفه هـاي   
آزادي به موازات عدالت اجتمـاعـي بـايـد فـراتـر از               –دموكراسي 

و مرسوم كشور هاي غـربـي انـديشـيـد.          “  دموكراسي واقعا موجود” 
در عمل نشـان داده      “  دموكراسي بازاري” برخالف تحليل زيبا كالم، 

است كه قادربه حراست از منافع  مردم در مقابل نفوذ سياسي سرمايـه  
بنابراين توصيه آن   –كالن وزورگويي مرداك ها نيست و نخواهد بود 

زيرا اين نـوع  دمـوكـراسـي          . به جنبش مردمي كشورمان غلط است
پاستوريزه شده از عدالت اجتماعي در خالء  و از باال به پايين مهندسي 
مي شود كه نهايتا نخواهد توانست پشتيباني حياتي طيف وسيع از قشر 
هاي زحمتكشان را به خود جلب كند. بنياد هاي اين نوع دموكـراسـي    
هيچ گاه نمي تواند بر پايه منافع جمعي و توسعه اقتصاد ملي بنا شـود.  
زيرا خصلت كاالگرايي و محوري بودن سوداگري خصـوصـي آن در       

سياسي  را به سوي منـافـع شـخـصـي          –انتها همه شئون اقتصادي 
بورژوازي غير توليدي  سوق خواهد داد. اين دقيقا فرايندي است كـه      
در انگليس و آمريكا به اوج خود رسيده است. و اولويت بـازار را مـي        
بينيم، كه چگونه اقتدار سرمايه و ذهنيت ثروت اندوزي حتي بخـشـي   
ازشئون اجتماعي و اخالقي را به صورت بسيار منفي تحت شعاع قـرار  
مي دهد. ماجراي امپراتوري مرداك دقيقا مويد اين فرايند اسـت كـه      

سياسي يك ميلياردرهماهنگي با هيئت حاكمه و  –چگونه منافع مادي 
اليه هاي بااليي  بوركراسي دولتي (ازجمله پليس) در تقابل با منـافـع     
مادي و حقوق دموكراتيك كل جامعه  قرار گرفته انـد، كـه بـرخـي         
تشابهات با عملكرد  سرمايه  كالن خصوصي  (تجاري و مـالـي) و           
بورژوازي بوركراتيك كشور مان با آن كامال مشهود است. نـگـاهـي       
دقيق تر به تحوالت كنوني كشور هاي غربي و مخصوصا مبارزه حـاد  
نيروهاي مترقي و قشرهاي وسيع زحمتكشان و حتي خرده بـورژوازي  
در حراست از منافع مادي و مولفه هاي دموكراسـي نشـان دهـنـده         
اهميت  رابطه الزم و ملزوم بودن عدالت اجتماعي و مـولـفـه هـاي         
دموكراسي است. در  راستاي ارتقا جنبش مردمي كشور ما،  يكـي از     
اولين قدم هاي مهم بحث خالقانه در مورد دموكراسي فراتر از الگوي 
موجود  كشور هاي غرب و منطبق با شرايط كشور مان است. در اينجا  
اولين قدم درك اهميت حذف  كامل نقش محوري سرمايه هاي كالن 
و سوداگري خصوصي در تعيين جهت سياسي  و برنامه هاي اقتـصـاد   

 ملي است.   

 هدفمندي سازي يارانه ها، فقر و گسترش سوء تغذيه همگاني ادامه درس هاي دموكراسي واقعا موجود ...

طبقات محروم جامعه به غذاي مناسب و 
 كافي دسترسي ندارند

درآخرين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، كه بـا عـنـوان      
پيش بيني ميزان تاثيرپذيري بخش سالمت از هدفمنـدسـازي   ” 

انتشار يافته است، با صراحت هرچه تمام تر اعـتـراف   “  يارانه ها
مي شود كه، آزاد سازي اقتصادي به دستور صندوق بين الملـلـي   

 شده است. “ موجب چالش ناامني غذايي”پول و بانك جهاني 
ايران ” تيرماه، ضمن درج اين گزارش تصريح كرده است:    21روزنامه اعتماد، 

با چالش ناامني غذايي در دو بعد كمي و كيفي روبرو است. اين گزارش درحالي  
منتشر مي شود كه تبعات اقتصادي حوزه سالمت اخيرا با افزايش قيمت اقـالم  

سپس در ادامه افزده مـي شـود:       “  خوراكي شكل تازه يي به خود گرفته است.
سال و كمبود  6شواهد موجود حاكي از آن است كه سوء تغذيه در كودكان زير ”

ريزمغذي ها از مشكالت مهم تغذيه كشور است كه عوارضي همچون اختـالل  
رشد جسمي و تكامل مغزي، كاهش بهره هوشي، كاهش قدرت يادگـيـري و     
افت تحصيلي، افزايش موارد ابتال به بيماري ها و پوكي اسـتـخـوان خـواهـد        

درصد از كودكان ايراني دچار فقر تغذيه يي در زميـنـه     30داشت ... هم اكنون    
درصد   30تا  12درصد از زنان و دختران،  53تا  13پروتئين ها و انرژي هستند. 

درصد از مردان دچار كم خوني ناشي از سوء تـغـذيـه بـوده و          8از كودكان و 
درصد آنها زيرخط قـد    16درصد كودكان زير خط وزن ايده آل و   10همچنين 

درصد جمعيت كشور از لحاظ ميزان و نوع   20طبيعي هستند ... هم اكنون تنها    
 “ پروتئين و انرژي درحد مناسب قرار دارند.

مركز پژوهش هاي مجلس كه خود از حاميان پرو پا قرص برنامه هاي ضـد  
مردمي يي نظير آزادسازي اقتصادي است و در ساليان اخير از مركزهاي عمـده   

سوء ”دفاع  از خصوصي سازي به شمار مي آيد، در گزارش خود اعالم مي دارد: 
 5/   5تغذيه براساس محاسبه درابتداي برنامه چهارم توسعه، سـاالنـه حـدود        

ميليارد دالر به كشور زيان مي رساند ... پيشنهاد داده شده تا اقالمي همـچـون      
....“ نان، حبوبات، شير، پنير، پروتئين ها و ريزمغذي ها مشمول يارانه شـونـد     

روزنامه اعتماد كه گزارش مركز پژوهش ها را منتشر ساخته است، با تاكيد بـر    
مركز پژوهش هـاي مـجـلـس       ” محتوي اين گزارش تكان دهنده مي نويسد:  

براساس اين مطالعه و آمار و ارقام درآن و همچنين بررسي وضع اقتـصـادي و     
قدرت خريد خانوار ايراني نتيجه مي گيرد، با آزاد سازي قيمت ها و عدم توجـه  
به مواد خوراكي اصلي خانوار ايراني و از سوي ديگر افزايش قيمت كـاالهـاي     
اساسي و ثابت ماندن درآمدها درجوامع شهري روستايي، ناامني غذايي و سـوء    

 “ تغذيه طي سال هاي پيش رو افزايش خواهد يافت.
مطابق اين گزارش رسمي، براثر برنامه آزادسازي اقتصادي كه دولـت ضـد     
ملي احمدي نژاد به اجراي آن برخود مي بالد و كليه مرتجعان حاكم از هواداران 
پياده سازي اين برنامه ضد مردمي اند، طي چند سال آينده فقر گسترش يافته و 
سوء تغذيه ابعاد فاجعه بار به خود مي گيرد. در اين آمـار، يـعـنـي ارقـام و               
برآوردهاي منتشر شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس، اشاره گرديده كـه    

درصد جامعه به غذاي مناسب و كافي شامل پروتئين ها، كـالـري و         20فقط 
درصد دقيقا همان اقليت و اليه كوچك جامـعـه     20انرژي دسترسي دارند. اين  

اند  كه نو كيسه ها، آقازاده ها و اعوان و انصار رژيم واليت فقيه محسوب مـي  
شوند و به بهاي فقر و خانه خرابي اكثريت جامعه (مطابق آمار رسمي مجلـس:   

درصد جامعه) همه امكانات، ثروت و قدرت را به ناحق و با سـركـوب در          80
چنگ خود گرفته اند. اين فاصله طبقاتي، اين توزيع ناعادالنه درآمدها، حاكي از  
چپاول گري و غارتي كم نظير و در برخي زمينه ها بي نظير اليه هاي انگلي و 

 غير مولد در كنف حمايت رژيم واپس مانده واليت فقيه است. 
اكثريت جامعه به ويژه زحمتكشان و طبقه هاي محروم جامعـه بـا اجـراي        
برنامه هدفمندسازي فقيرتر شده اند و در مقابل اليه كوچك و ثروتمندي هـر    

 روز فربه تر شده و مي شود!
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

اعمال فشار و تبعيض نسبت به  اقليـت  
 هاي مذهبي كشور

طي ماه هاي گذشته سياست پيگرد و اعـمـال       
فشار نسبت به اقليت هاي مذهبي كشور به ويژه از 

 سوي ارگان هاي امنيتي شدت يافته است. 
جلوگيري از برگزاري مراسم و آيين هاي مذهبي 
هم ميهنان اهل سنت سبب آن گرديد كه، تعـدادي  
از چهره هاي محلي و مذهبي خصوصا دراسـتـان     
سيستان و بلوچستان به اقدام ها و سياسـت هـاي     
تبعيض آميز رژيم واليت فقيه اعتراض كـنـنـد. از       
ديگر سو، فشارهاي دادستاني انقالب اسالمـي بـه     
شخصيت هاي مذهبي اهل تسنن نيز در سـراسـر     
كشور افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. درايـن   
رابطه مي توان به جلو گيري از حضور برخي چهـره  
هاي مذهبي اهل تسنن در مراسم و آيـيـن هـاي      
كامال رسمي اشاره كرد. اين ممانعت به دو صـورت   
تهديد و ارعاب نظير تهديد هاي تلفني و احضار بـه  
وزارت اطالعات و تشكيل پرونده در دادسـتـانـي        
انقالب اسالمي اعمال مي شود. چندي پيش يكـي   
از چهره هاي مذهبي اهل سنت در سـيـسـتـان و       
بلوچستان عامل اصلي اعمال فشارها را دوايـر و        
نمايندگي هاي ولي فقيه معرفي ساخت كه به خـود  
اجازه مي دهند در امور مذهبي و فرهنگي پـيـروان   
ديگر مذاهب و كيش ها مداخله و اعمال نظر كنند. 
به عالوه، دراويش و پيروان اهل حق طي ماه هاي 
اخير از سوي نمايندگي هاي ولي فقيه براي پذيرش 

ديكته مي شود زير فشار قرار “ بيت رهبري”آنچه از 
گرفته اند و از حقوق بديهي خود از جـملـه حـق        
برگزاري آزادانه آيين هاي مذهبي خود محروم شده 
اند. تبعيض و بي قانوني در حق اين گروه از هـم       
ميهنان ما دامنه وسيع وابعاد ديـگـري نـيـز دارد.         
پيگرد، زندان و حبس هاي مختلف از ديگر مظاهـر  
اعمال تبعيض و فشار است. محكوميت چهارتن از    
دراويش نعمت اللهي به حبس و شـالق از سـوي       
شعبه اول دادگاه انقالب اسـالمـي شـهـرسـتـان           

تن از هم ميهـنـان     10سروستان فارس و بازداشت 
بهايي در اصفهان، يك تن در قائم شهر، و تـعـداد     
ديگري در شهرهاي تبريز، ساري و بيرجند حاكي از 
تشديد اعمال تبعيض آميز بر ضد بخشي از مـردم    

 ميهن ما است.
قشري گري، خرافه پرستي، و بيداد گري رژيـم    

اجتماعـي   -واليت فقيه در پيوند با بحران اقتصادي
و استبداد لگام گسيخته، ميهن مـا را در اوضـاع         
حساس حاكم بر منطقه با چالش هاي خطـرنـاكـي    
روبه رو ساخته است. تبعيض و بي قانوني مطلق در  
حق اقليت هاي مذهبي و اعمال ستم ملي بر خلـق  
هاي ساكن كشور در جامه قشري گري مذهبي بـه  
شدت آينده و سرنوشت كشور را به خطر انداخته و   

زمينه ساز تنش هـاي مـلـي و          
اجتماعي فوق العاده نگران كننده و 
خطرناك مي شود. سياسـت ضـد      
ملي رژيم واليت فقيه و اعـمـال     
ستم ملي و تبعيض خشن نسبت به 
اقليت هاي مذهبي موجب پيدايش 
و رواج گرايش هـاي راسـت و         
ارتجاعي، خصوصا واپس گـرايـي     
مذهبي، در برخي از نقـاط كشـور     
شده است. رشد اين گرايش هـاي   
خطرناك در خالء فعاليت حزب ها 
و نهادهاي ملي و ترقي خواه، كـه  
جملگي از سوي جمهوري اسالمي 
زير فشار، ممنوعيت، و سـركـوب     
قرار دارند،  براي آينده ميهن ما به 
 شدت زيان بار و خطرناك است. 

تامين حقوق اقليت هاي مذهبي، 
تفاهم و احترام به ويـژگـي هـاي      
جامعه ايران كه اقليت هاي مذهبي 
بخشي جدايي ناپذير از آن بوده و   
هستند، و پايان دادن بـه اعـمـال      
فشار و ستم ملي بر ضد  خـلـق       
هاي ساكن ايران،  يـگـانـه راه          
تضمين اعتال و سربلندي كشور در 

 حال و آينده است.
 

 معاوضه نفت با آسياي ميانه، و اولويت منافع ملي ايران 
سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات با انتشار گزارشي تكان دهنـده، تـوقـف سـوآپ         
(معاوضه) نفت با كشورهاي آسياي ميانه را خالف منافع ملي اعالم داشتـنـد. ايـن گـزارش در              
اوضاعي منتشر مي شد كه وزارت نفت دولت برگمارده ولي فقيه دراقدامي پرسش برانگيز و مغايـر  

تيرماه، با اشاره  14با حقوق ومنافع ملي، چندي قبل معاوضه نفت را متوقف ساخته بود. خبرآنالين، 
به شكايت شركت هاي خارجي از ايران و تشكيل پرونده به ضد كشور ما در دادگاه بين المـلـلـي    

سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات موضوع توقف سوآپ نفت خام را   “ الهه،  نوشته بود:
به تفصيل مورد بررسي قرار داده اند و در گزارشات نهايي خود اين تصميم را عجوالنه، اشتـبـاه و     

ميركاظمي (وزير سابق نفت) و از مهره هاي بـيـت       “  برخالف منافع ملي كشور تشخيص داده اند.
رهبري، چندي پيش سوآپ نفت را متوقف ساخته بود. اين اقدام كه تاكنون دليلـي بـراي آن از          
سوي وزارت نفت و بيت رهبري اعالم نشده است سبب گرديد تا شركت هـاي خـارجـي طـرف         
معامله از جمله شركت كاسپين اويل به دادگاه بين المللي شكايت كنند و خواستار دريافت ده هـا    
ميليون دالر شوند. هنگامي كه فرمانده كل سپاه پاسداران، در مصاحبه اختصاصي با خـبـرگـزاري     

 16و     15نگاهمان به اقتصاد جهادي است و تحويل فازهـاي    ” تير ماه، اعالم مي كرد:    13مهر، 
صورت خواهد گرفت، شركت هاي خارجي مانند سلكت انرژي تـرديـك   “  پارس جنوبي در آذر ماه

آلمان، دراگون اويل انگليس و امارات متحده، ويتول سوئيس، و كاسپين اويل ايرلند، با مراجعه بـه  
دادگاه بين المللي، توقف سوآپ (معاوضه) نفت را خالف قرار دادها دانسته  و خواستار غرامت ده ها 
ميليون دالري شدند. تاكنون هيچ يك از مقامات مسئول رژيم واليت فقيه اعم از دولت ضد ملـي   
احمدي نژاد كه سوآپ نفت را متوقف ساخته بود تا ولي فقيه و مجلس پاسخ روشني به اين اقـدام  

 كه به شدت به زيان منافع ملي ايران است، نداده اند. 
نبايد فراوش كنيم كه در سوآپ (معاوضه) نفت با آسياي ميانه آنچه بيش از هر چيز ديگر داراي   
اهيت است، تقويت نقش ايران به عنوان مفصل و راه ارتباطي ارزان و سريع است. اما وزارت نفـت   
دولت كودتا و ولي فقيه برخالف اين اصل مورد پذيرش و بديهي بدون ارايه دليلي قانع كننده، چند 

 ماه گذشته سوآپ را متوقف ساختند و ازاين طريق به حقوق و منافع ملي آسيب رساندند. 
گرچه زير فشار بين المللي و ترس از پرداخت غرامت سنگين، بارديگر سوآپ آغاز شد، اما اصـل  
اين موضوع و توانايي رژيم واليت فقيه در تامين منافع ملي ايران دراين مورد، بسيار حسـاس و      
پراهميت، و كماكان داراي ابهام هاي جدي است. سوآپ نفت از آسياي ميانه موقعيت ميهن ما را    
در برابر سياست مداخله جويانه امپرياليسم تحكيم مي كند. زيرا هم اكنون با برنامـه بـريـتـيـش         
پتروليوم انگليس، تركمنستان و قزاقستان بخشي از نفت خود را با انتقال به منطقه باكو از طـريـق   

به اروپا ارسال مي كنند. سوآپ نفت از خاك ايران  “  جيهان -باكو“خط لوله غير اقتصادي و ناامن 
به لحاظ صرفه اقتصادي و امنيت و زمان كمتر بهترين و مناسبت ترين و اقتصادي ترين راه انتقال 
نفت آسياي ميانه به اروپا، آسياي جنوب شرقي، و قاره آمريكا (آمريكاي التين و شمالي) محسوب   
مي شود، و معلوم نيست چرا دولت ضد ملي احمدي نژاد به يكباره با توقف معاوضه نفت با آسياي 
ميانه موقعيت و وضعيت ايران را در معادالت منطقه اي تضعيف كرده و مي كند. مجـلـس، ولـي       
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 برجامعه است!
 

 سالمندان كشور و وضعيت ناگوار زندگي آنان،
 اعتراضي خاموش به بي عدالتي

با اجراي برنامه حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها، به همان ميزان كه 
اليه هاي انگلي جامعه كه تاجران عمده، دالل هاي بزرگ و كالن سرمايـه  
داران، فرماندهان سپاه، روحانيان و كارمندان بلند پايه دولتي و به طور كلـي  
قشري كم شمار از جامعه را در بر مي گيرد، به ثروت هاي باد آورده مـي      
رسند، طبقه ها و قشرهاي محروم و زحمتكش جامعه فقيرتر و نحيف تر مي 
گردند. سالمندان كشور كه آفرينندگان نعمت هاي مـادي و مـعـنـوي و            
سازندگان ديروز ميهن ما بوده اند، اكنون با اجراي قانون هدفمـنـد سـازي      
يارانه ها و خصوصي سازي و مقررات زدايي، در وضعيت ناگوار و دردنـاكـي   
قرار گرفته اند. گزارش ها حاكي از آنست كه بسياري از مركزهاي  نگهداري 
سالمندان و آسايشگاه هاي مرتبط با اين امر حساس، با افزايـش قـيـمـت       
سوخت به ويژه برق، آب و گاز، قادر به پرداخت قبض هاي آب و برق خـود  

پـس از    ” تيرماه، دراين خصوص گزارش داد:        22نيستند. خبرگزاري مهر،  
هدفمندي يارانه ها موسسه كهريزك در پرداخت قبوض حامل هاي انـرژي  
دچار مشكل شده است. مدير آسايشگاه كهريزك گفت، پس از هدفمـنـدي    
پرداخت هزينه ها براي ما مشكل شده است. بطوريكه سال گذشته هزيـنـه    

ميليون تومان بود ... دولـت فـكـري               30روز آسايشگاه سالمندان   40آب 
اساسي كند تا در پرداخت قبوض با مشكل مواجه نشويم. اين آسـايشـگـاه       
امروز مجهز به بخش هاي مختلف درماني از جمله فيزيوتـراپـي ... اسـت           

مددجو، سالمند و تعدادي بيمار ام اس در آن زنـدگـي مـي        1700بطوريكه 
 “كنند.

عدم پرداخت قبض آب، برق و گاز منجر به قطع اين انرژي هاي حياتـي  
 مي گردد و اين امر زندگي سالمندان را تهديد مي كند. 

عالوه بر اين، برخالف تبليغات بي پايه دولت ضد ملي كودتا و ارتـجـاع     
حاكم، سالمندان كشور از دريافت يارانه نقدي محرومند. اين درحالي اسـت     
كه دولت احمدي نژاد سالمندان را در آمار خود قيد كرده است، و بنـابـرايـن    
معلوم نيست يارانه هاي نقدي يي كه مي بايد به سالمندان ـ خصـوصـا آن     
دسته كه در آسايشگاه ها و مركزهاي  درماني به سر مي برند ـ پـرداخـت     

 شود در كجا و چگونه پرداخت و يا از سوي  دولت به مصرف مي رسد؟
مددجويان آسايشگاه  ” درهمين زمينه خبرگزاري مهر در گزارشي با عنوان 

از سال گذشته تاكنون هيچـيـك از     ” نوشت:  ...“  كهريزك محروم از يارانه 
مدد جويان و سالمندان يارانه اي دريافت نكرده اند و پيگيري هـا در ايـن       

به اين ترتيب سالمندان كشور براثر برنامه “  خصوص به نتيجه نرسيده است. 
آزاد سازي اقتصادي و حذف يارانه ها در معرض فشار مضاعـف مـالـي و        
اقتصادي قرار گرفته اند،  و در منظر رژيم واليت فقيه زنـدگـي و گـذران        
معيشتي آنان كم ترين نمود و ارزشي ندارد. برخورد ارتـجـاع بـا زنـدگـي           
سالمندان ميهن ما به خوبي و روشني هرچه تمام تر ماهيت ضد مردمـي و    

 انسان ستيز حاكمان جمهوري اسالمي را آشكار مي سازد.

 ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته  ...

فقيه، و دولت، قادر به پاسخ گويي به اين پرسش مهم نيستند كه چرا بدون 
ارايه دليلي معاوضه نفت با آسياي ميانه را متوقف و باعث تشكيل پرونده بر 
ضد ايران در دادگاه بين المللي شدند. موضوع معاوضه نفت با آسياي ميانـه   
بار ديگر اين حقيقت را آشكار كرد كه، رژيم واليت فقيه قادر بـه تـامـيـن       
منافع ملي ايران به ويژه دردوران پرتنش و حساس كنوني نيست. عملـكـرد    
اين رژيم واپس گرا و خودكامه در تقابل با حقوق حقه مردم و منافع مـلـي   

 ايران قرار داشته و دارد.
 

هنرمندان متعهد و مردمي، و سياست هاي ضد فـرهـنـگـي     
 رژيم واليت فقيه 

برنامه و سياست هاي فاجعه بار رژيم واليت فقيه در عرصه فرهـنـگ و     
هنر، كه با برگماري دولت ضد ملي احمدي نژاد طي ساليان اخيـر دامـنـه      
گسترده تر و پيامدهاي منفي ژرف تري بجـا گـذارده انـد، بسـيـاري از              
هنرمندان متعهد و مردمي كشور را به اعتراض به  اين سياسـت هـا وادار       

 ساخته است.
پس از اعتراض هاي متعدد نويسندگان، شاعران، مترجمان، و ناشران بـه  
سانسور و عملكرد وزارت ارشاد، اخيرا گروهي از شخصيت هاي بـرجسـتـه    
هنري، خصوصا موسيقي دانان، آهنگ سازان، نوازندگان، و خـوانـنـدگـان       
موسيقي ملي و سنتي ايران به سياست، روش ها، و محتوي برنامـه هـاي     
فرهنگي جمهوري اسالمي به ويژه در زمينه موسيقي واكنش اعتراض آميـز  

 نشان دادند.
حسين عـلـيـزاده و      ” تيرماه، گزارش داد:    21ايلنا،  -خبرگزاري كار ايران

شهرام ناظري پس از تشكيل گروه دوستي ... به صحنه مي روند. علـيـزاده       
كه از گراني سالن هاي موسيقي گله مند است، از دولت مي خواهد دلـيـل     
گراني سالن هاي موسيقي را براي هنرمندان بازگو كند ... اين آهنگ سـاز       
ادامه داد، هر جامعه اي يك گذشته دارد و هر چه بتواند اين گذشته را بـه    
درستي به آينده پيوند دهد، موفق تر است، اما شاهديم كه در اين سال هـا    
تمام جنبه هاي نوستالژيك موسيقي را از بين برده اند. من نمي دانم كساني  

ساله هستند، آيا چيزي به اسم خاطره موسيقي دارند؟ چرا كـه      30كه االن 
سال دچار حاشيه شد كه اصال خاطره پـردازي نشـد.         30موسيقي در اين 

وقتي مسايلي در موسيقي مميزي (سانسور) مي شود و قوانين جديد اضافـه    
مي شوند، به ناچار خاطرات فرهنگي و موسيقي درآن جامعـه حـذف مـي        

دراين گزارش، هنرمندان عرصه موسيقي ملي كشور با انتقاد بحق از “  شود. 
گراني قيمت بليت سالن هاي هنري و دشواري هاي اقتصادي زندگي مردم 
كه مانع از حضور آنان درعرصه هاي فرهنگي و هنري مي گردد، اعالم مي 

در شرايطي كه هزار مميزي (سانسور) روي قطعات موسيقي صـورت    ” كنند: 
مي گيرد و اجازه نشر خيلي از كارها را به ما نمي دهند ... در حال حاضر به    
عنوان موسيقيدان حتي اجازه نمي دهند به عنوان هنرمند تجربـه خـود را       
دراختيار نسل جوان قراربدهم .... تاالر وحدت (رودكي) جوابگوي مخاطبـان      
ما نبود اما .... مصرانه از دولت مي خواهيم كه دليل اين همه گراني سـالـن       
هاي موسيقي را به ما بگويد. دود گراني سالن هاي موسيقي به چشم مردم  
مي رود ... تاالر وحدت (رودكي) خانه هنرمندان است. اميدوار بـوديـم كـه        
تاالر وحدت (رودكي) كه خانه خودمان است و با دست خودمان آن را افتتاح 
كرده ايم مانند سالن هاي ديگر نشود اما شاهديم تاالر وحدت همان راهـي  

 “را رفته است كه بقيه سالن ها رفته اند.
تاكيد آهنگسازان و خوانندگان موسيقي ملي و سنتي و وفادار به مردم بـر  

اشاره يي  روشن “  تاالر وحدت جوابگوي مخاطبان ما نبود” اين موضوع كه 
به گراني اجاره اين سالن و در نتيجه گراني قيمت ورودي به سالن است كه 
دراين دوران اوج تورم هيچ يك از مزدبگيران و قشرهاي زحمتكش جامعـه  
نمي توانند از توليدهاي آفرينشگرانه فرهنگي و هنري اسـتـفـاده كـنـنـد.         
هنرمنداني كه با وجود همه دشواري ها و اوضاع نـامسـاعـد و بـرخـالف          
خواست دستگاه حاكمه مخاطبان خود را توده هاي وسيع مردم مي دانند و   
براي آنان به آفرينش هنري مي پردازند، سازندگان پرشور و شرافتمند روح   
جامعه و آفرينندگان زيبايي اند و همواره با مردم زيسته اند  و با مردم همراه 
و همگام بوده اند. رويارويي هنرمندان متعهد و مردمي با سانسور، اختناق، و  

اجتماعي، بخش جدايي ناپذير مقاومـت   -برنامه هاي ضد مردمي اقتصادي
سراسري ملي و ميهني بر ضد  واپس گرايي، تحجر، و تاريك انديشي حاكم 

 ادامه ريشه هاي نا امني...
تحت فرمان ولي فقيه، نه تنها حافظ امنيت جامعه نبوده اند بلكه بـاعـث و     
باني تمامي اين ناامني ها  نيز بوده اند. اينكه مكارم شـيـرازي، اژه اي ،          
توكلي و ديگر مسئوالن جمهوري اسالمي هنوز مصر بر ادامه همان شـيـوه   
هايي هستند كه منجر به فجايعي گرديده كه گوشه اي كوچـك از آن را        
عليزاده تحت فشار افكار عمومي انتشار داد، به خوبي نشان مي دهـد كـه       
همه آنها به خوبي واقف هستند كه ريشه هاي بنيادي اين معضالت اتفـاقـا   
وجود رژيم واليت فقيه است. اگر به غير از اين بود ما بايد شاهـد مـوضـع       
گيري هاي متفاوتي مي بوديم. شش سال پس از گزارش علـيـزاده، رشـد       
ناامني اجتماعي كه حاصل عملكرد مخرب ارگان هاي سركوب رژيم واليت 
فقيه بوده است، در هراس از خطري كه از اين ناحيه به دليل فشار افـكـار     
عمومي متوجه سركوب گران حاكم گرديده، رژيم واليت فقيه با توجيـهـات   
كهنه و هميشگي سعي دارد، با استفاده از  شيوه هاي ارعاب و تـهـديـد و      
قرباني كردن تعداد زيادي از زندانيان عادي، چند صباحي ديگر حيات ايـن    
رژيم ضد مردمي را به بهاي نابودي بنيان هاي اجتماعي در ايران طـوالنـي   

 تر كند.  
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هاي معروف مي كند، و به جنبه اقتصادي ـ سياسي امپراتوري مرداك 
آمـيـزتـر، شـنـود           باالخره از همه فاجعه” توجهي ندارد، و مي گويد:  
زيبا كالم  توضيح نمي دهد كه چرا رونـد     “ مكالمات تلفن بوده است.

افشاء رسوايي بسيار كند و طوالني بود؟ مقاله  او گوشزد نمي كند كه 
دهه   4پليس، دستگاه قضايي، نخست وزيرها و پارلمان انگليس طي 

گذشته به دليل منافع شخصي يا حزبي، رابطه بده و بستان، اخاذي و   
مخصوصا ترس سياستمداران از پيله كردن رسانه هاي مـرداك بـه       
زندگي خصوصي آنان، به صورت منفعل با  او عمل كردند. پـلـيـس       

گزارش و پرونده شنود غير قانوني بر ضد روزنـامـه      4000لندن عمدا 
هاي مرداك را مسكوت گذاشته بود و در اين ميان نام معاون تـونـي     
بلر، اعضاي كابينه و نمايندگان پارلمان  به چشم مي خورد. سرانجـام    
كوشش چندين ساله قربانيان رسانه هاي مرداك  كه بسياري از آنـان  
مردم معمولي اند، با پشتيباني مالي ميليونر معروف، ماكزموزلي ( يكي  
ازقربانيان معروف شايعه پراكني رسانه هاي مرداك)، و باتالش برخي  

تحت تـعـقـيـب       “   نيوز آود ورلد” از نمايندگان  حزب كارگر، روزنامه 
قانوني  قرار گرفت. عريان شدن ارتشاء سياسي شخص مـرداك در       
مالء عام، و شروع تحقيقات پليس و امكان امنيت به منظور افشا گري 
وسيع تر، عمال امري تصادفي است كه بر هيئت حاكمه انـگـلـيـس       
تحميل شد. اين به هيچ شكل نمي تـوانـد بـه حسـاب صـالبـت              
دموكراسي روبناي سياسي انگليس تلقي شود. از اين رو مي توان ديـد   

در “  دموكراسي واقعا مـوجـود    ” كه مقاله زيبا كالم  در تمجيد كارايي 
انگلستان، گزافه گويي  و فاقد مدرك است. البته بر خالف نـتـيـجـه      
گيري برخي مفسرين رژيم واليي و نظرات ماوراء چپ،  نفوذ سياسـي  
مرداك به معني نفي اهميت و يا نبود مولفه هاي دموكراسي مـوجـود   
در كشورهاي غربي نظير انگليس نيست. بلكه قضيه مرداك اتـفـاقـا       
اهميت رابطه اين مولفه هاي دموكراسي  با منافع مادي قشـرهـا و       
طبقه هاي گوناگون،  و تضاد آن را با عدالت اجتماعي نشان مي دهد. 
اولين نيروهاي اجتماعي يي كه در دفاع از حـقـوق دمـوكـراتـيـك           
انگلستان بر ضد مرداك به مبارزه برخاستند، جنبش كارگري انگليـس  

ميـالدي قـرن      80و نمايندگان مترقي مجلس مانند توني بن دردهه 
گذشته  بودند. هم اكنون نيز نقش نمايند گان پيشرو حـزب كـارگـر،       
ژورناليست ها و وكالي مترقي در افشاي همدستيِ هيئت حـاكـمـه      
انگليس با مرداك مشهود است، در حالي كه نيروهاي سياسي راسـت  
سكوت كرده اند و حتي جريان هاي ليبرال در دولت ديويد كامرون از 
گردن به باال فلج شده اند. وجود رابطه اورگانيك بيت دموكـراسـي و      
منافع مادي را مي توان در قضيه مرداك ديد. مقاله زيبا كالم از كنـار   
يكي از مهم ترين جنبه هاي اين مسئله در مي گذرد. و اين عـبـارت    
است از: قانون شكني و پارتي بازي عريان شخص ديويد كامـرون و     
وزير فرهنگ دولت ائتالفي او  در صاف كردن  جاده براي تصـاحـب     

 6و به ارزش “  سكاي”% سهام شركت رسانه اي انگليس به نام  100
 “ سـكـاي  ” ميليارد  پوند از سوي امپراتوري مرداك! تصاحب شركت   

يك حركت استراتژيك بسيار مهمي است  كه در دو سال گذشته بـا    
مخالفت و اعتراض روبه رو شده بود. ولي به بركت دولت كامرون،  تا  

(متعلق به مـرداك)،       “  نيوز آو د ورلد” قبل از جريان رسوايي  روزنامه 
مسئله يي  تمام شده تلقي مي شد. تنها  بر “ سكاي”خريداري شركت 

اثر اين رسوايي و فشار از جانب نمايندگان حزب كارگر و برخي ليبرال 
ها كه حاال احساس امنيت مي كنند، دولت كامرون مجبور شـد ايـن     

 معامله را متوقف كند.
دموكـراسـي   ” و “  ليبراليسم” مقاله آقاي زيبا كالم به عنوان مدافع  

، به لحاظ  مسائل مطرح شده در آن  قابل توجه “واقعا موجود در غرب
نيست. بلكه دقيقا به خاطر مسائل غايب در آن است كه  براي جنبش  
مردمي كشورمان در راستاي دموكراسي اهميت پيدا مي كند. اگر چـه    
مقاله زيبا كالم  درانتقاد به نبود امكان افشـاي واقـعـيـت هـا در              
كشورمان، بدرستي اشاره مي كند  كه در دموكراسي انگليس از نـظـر   
قانوني وعملي اين امكان وجود دارد كه در انتها كسي مانند مرداك و   
روابط  سياسي ـ اقتصادي در مالء عام فاش شود، ولي به همراه ايـن   
نتيجه گيري صحيح، زيبا كالم  نمي گويد كه فعاليت هاي فراقانونـي  

ميالدي قرن گذشته شروع شده است وهيئت حاكمه انگليس نـه   80مرداك از دهه  ادامه درس هاي دموكراسي واقعا موجود ...
فقط آن را ناديده گرفته بلكه هردو  حزب محافظه كار و همين طور حزب كارگر در 
دوره  توني بلر و گردون براون، با مرداك از نظر سياسي همبستر بودند. سوال بزرگ  
در افكار عمومي آگاه انگليس  را هنر پيشه معروف، هيو گرانت، كه قرباني شايـعـه   

مرداك با كشور من چه كار كـرده    ” پراكني رسانه مرداك است اين طور بيان كرد:  
 “است؟

دموكراسي ”در مورد نحوه تحليل هايي مانند مقاله زيبا كالم كه با مطلق كردن   
آن را براي كشورمان تجويز هم مي كند، بايد پرسيد چرا اين مـهـم     “   واقعا موجود

امپراتوري رسانـه  “  فرا دموكراتيك” ترين عامل مسئله  يعني: نفوذ و عملكرد شديدا  
“ صورت مسـالـه  ” اي مرداك در رابطه با منافع مادي سرمايه هاي كالن در تشريح 

حذف مي شود؟ صادق زيبا كالم به عنوان يك هودار ليبراليسم ومخالف  جـريـان     
هاي واپسگرا، مسلما اعتقادي به قانون شكني خبرنگاران و كارهاي غير اخـالقـي     

ندارد.  بنابراين زير ذره بين بردن تناقض هاي مقاله وي به عنوان يك  “  نيزآودورلد” 
نماينده سرشناس و نمونه وار از نحله فكري مدافع الگوي سياسي ـ اقتصادي غرب 
در كشورمان مي تواند  براي جنبش مردمي سود بخش باشد. گوشزد مي كنيم كـه   
بر خالف تصور و فوبياي معمول آقاي زيبا كالم نسبت بـه مـاركسـيـسـت هـا             

او را ندارد، ولي مـا ايـن       “  شخصيت كشي” ومخصوصا حزب ما، اين نوشتار قصد 
كه بگوييم حذف عملكرد فرا دمـوكـراتـيـك       -انتقاد را به مقاله وي وارد مي دانيم 

مرداك و مخصوصا عدم توجه وي به جنبه سياسي ـ اقتصادي مسئله عامدانه است. 
چرا كه تبيين دقيق تر و توجه به ريشه هاي مادي مسئله مـرداك  تـار و پـود            

غرب را از هم خواهد پاشيد. البته ما “ صالبت دموكراسي”نظرهاي زيبا كالم در باره 
در اينجا لزوم به كوتاه بودن مقاله درروزنامه شرق و يا  نبود مجال كافي  براي زيبا 
كالم  را دليل بر كاستي هاي تحليل ايشان نمي گيريـم. درغـيـر ايـن صـورت             
اميدواريم آقاي زيبا كالم در آينده بر پايه جنبه ها و واقعيت هايي كه مـا در ايـن       
نوشتار بر مي شماريم وبا استفاده از بسياري ديگر از شواهد و تحقيقـات مـعـتـبـر،        

امـپـراتـوري    ” تحليل دقيق تر و مفيدتري را به جنبش مردمي كشورمان  در مورد   
 ارائه دهند.    “ مرداك و دموكراسي

قدرت انحصاري رسانه هاي مرداك او را به يك سياستمدار، ميلياردر، و پر نـفـوذ   
در آمريكا و انگليس  تبديل كرده بود كه هيچ گاه از جانب مردم انتخاب نشده بـود.  
تا دو ماه پيش روپرت مرداك در آينده سياسي رهبران و تصميمات بنيادي اين  دو   
كشور بسيار مهم جهان، نقش تعيين كننده اي داشت. سر دبير روزنامه گارديـن در     

سـال     40در طـي   ” توصيف عمق و وسعت قدرت و نفوذ سياسي مرداك مي گويد:  
گذشته جلب نظر و موافقت مرداك با تصميمات كالن دولت  يك قانون اسـاسـي     

مالقات هاي مرتب و دائمي مرداك با نخست وزيران  “ نوشته نشده در انگليس بود. 
انگليس وآن هم با ورود مخفيانه او از در پشتي مقر نخست وزيري از موضوع هـاي  
مطرح شده بسيار اساسي اند. مارگارت تاچر جاده صاف كن رشد سريع اين انحصـار   

بار با  مـرداك و     26رسانه اي بود و نخست وزير كنوني، ديويد كامرون، تا به حال 
حزب ” تيم او مالقات داشته است، و توني بلر براي كسب پشتيباني مرداك از پروژه 

شخصا به استراليا سفر كرد.  تاثير تعيين كننده رسانه هاي مرداك در    “  نوين كارگر
در “   بـازار آزاد   ” انتخابات دوره اي به نفع نيروهاي راستگرا و مخصوصا هواداران   

انگليس و آمريكا الزم به توضيح نيست. رسانه هاي مرداك  به مديـريـت افـكـار        
عمومي بر پايه گزارش هاي دروغ در باره سالح هاي  شيميايي صدام نقش بسـيـار   

بريتانيايي ها  مـي تـوانـنـد در             ” براي مثال تيتر روزنامه سان:    –مهمي داشتند 
در اصل مطلب يك جمله بـر ايـن        ،“ دقيقه مورد هدف صدام قرار گيرند 45عرض

اشاره مي كند كه مقصود سربازان انگليس مستقر در قبرس است! پوشش خـبـري      
يك جانبه دائمي رسانه هاي مرداك به نفع اسرائيل، از جمله توجيه حمله هاي غير 

دمـوكـراسـي    ” انساني به بيروت و غزه  از زمره مسائل كليدي اند كه نحوه عملكرد 
در غرب را در رابطه با امپرياليسم از جنبه هاي مهم تري  مورد برسي “  واقعا موجود

 قرار مي دهد.  ولي در مقاله زيبا كالم اثري از آن ها نمي توان يافت. 
امكان تجاوز و رسوا كردن شخصيت هاي سياسي از سوي روزنامه هايي مانـنـد    
معروف اند، بـر خـالف       “  ورق پاره هاي فاضالبي” كه به  “  نيوزآودورلد” و “  سان” 

درك  كامال غلط  زيبا كالم كه مي گويد رسانه هاي سياسي  نيستند، بـرعـكـس      
داري مقاله ها و تيترهاي بسيار مشخص سياسي و اجتماعي با زباني پوپوليستي اند. 
اين نوع رسانه ها  در كنار مقاله هاي مبتذل سكسي و شايعه پراكني در باره امـور    
شخصي افراد،  قشرهاي اجتماعي وسيعي را با تبليغات بسيار موثر هدف قـرار مـي     
دهند. اشاعه موضع هاي  دست راستي و واپسگرا با تيترهاي دهان پر كن در تحقير  
شخصيت زنان، دامن زدن به  ذهنيت نفرت از خارجي ها در تـوجـيـه مشـكـالت        

در كشـور هـاي       “  تغيير رژيم” اقتصادي، اسالم ستيزي، توجيه حمله نظامي براي 

 7ادامه در صفحه 
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، از جمله ستون هاي سر دبيري رايج اين نوع  روزنامه هـا سـت.       “  عقب مانده”
بسيار پر سود  در امپراتوري مـرداك،   “  ورق پاره هاي فاضالبي” وظيفه ديگر اين 

و “   تـايـمـز   “تامين هزينه و تدوام روزنامه هاي كم تيراژ، ولي پر نفوذي مانند    
درانگليس اند. اين روزنامه هاي در ظاهر آبرومند با مارك بـيـن     ”ساندي تايمز“

و تـحـمـيـل        “ بازار بي نظارت” المللي مشهور، ازهواداران دو آتشه اشاعه اقتصاد 
از طريق بمب افكن و موشك هاي كروزاند ـ و  قتـل عـام     “  دموكراسي بازاري” 

را در حكم خط سيـاسـي   “  پيشرفت” صد ها هزار انسان بي گناه در عراق  در راه 
 مسلط، فرايندي ناگزير توجيه مي كنند.

با وجود اين شواهد غير قابل انكار،  مقاله زيبا كالم با لحني كارشناسانه  در      
انـتـخـاب    ” متعلق به مرداك، فقط جنبه وجود “  فاضالبي” مورد اين روزنامه هاي 

در غرب را برجسته مي كند. زيبا كالم در اين مورد مدعي اسـت كـه      “   شخصي
و وجـود      –  “ مند است در خصوص زواياي پنهان زندگي آنان بداند جامعه عالقه” 

ديويـد  “آزادي دسترسي  به خبرها و شايعه هاي دروغ  در مورد زندگي خصوصي 
را به رخ رسانه هاي رسمي  نظام واليتي كشور مان مي “  پرنسس دايانا”و  “بكام

چيست؟ و از چگونه معياري در مورد سنـجـش   “  مردم” كشد. مقصود زيبا كالم از  
استفاده مي كند؟ مگر غير از اين است كه  سطح بـاالي تـيـراژ      ”  عالقه مردم ” 

به خاطر پوشش تبليغـات  “ نيوزآودورلد” و “ سان”مانند  “ فاضالبي”روزنامه هاي 
بسيار وسيع در تشويق خريداري  اين روزنامه هاست؟ نبايد جامعه يي را كه زيـر    

قوانين ناظر بر آن محو شده اند و كاال گرايي پـر    “ بازار بي نظارت”فشار سنگين 
سود فروش خبر و شايعه  يكي از منابع عظيم ثروت اندوزي اند بـديـن شـكـل       
تصوير كرد. زيبا كالم  با  برجسته كردن وجود اين نوع فرهنگ واره هاي مبتـذل   

، ندانسته هـيـزم در       “ انتخاب فرد”و جلف و شايعه ساز رسانه ها در مقام  آزادي 
كوره توجيه سياست لزوم دخالت حكومت واليي  در امور مردم، و كنترل افـكـار     
عمومي، و عقايد واپسگراي اجتماعي آن مي ريزد. زيبا كالم در دفـاع از آزادي       
هاي فردي و اجتماعي مي توانست وجود آزادي انديشه و بيان ، آزادي هـنـر و       
سبك هاي هنري، و ابراز سليقه شخصي كه  دركشور هاي غربي وجود دارد  را با 
تجاوز به حريم شخصي در  رژيم واليي مقايسه كند. مهم تر اينـكـه، در يـك         
تحليل وزين سياسي در باره آزادي ـ دموكراسي براي مقايسه  سياسي بـا وضـع     
كنوني كشور مان مي توان بدرستي گفت كه در كشور هايي مانند انگليس روزنامه 

تا رسانه هاي محافظه كار دست راستي ماننـد   “ مورنييگ ستار“هاي چپ، مانند 
وجود دارند و مردم هم مي توانند بدون ترس هر كدام از آن هـا  “   ديلي تلگراف” 

را بخوانند. در كنار اين واقعيت شايان تذكر است كه امپراتوري جهانـي مـرداك      
، از دست راست ترين رسـانـه هـاي        “ فاكس نيوز“روزنامه است، و  175داراي 

ميليون نفر را  در آمريكا مخاطب قرار مي دهد. مـرداك، بـر       100آمريكا، روزانه 
خالف قانون، در تدوين موضوع و سردبيري رسانه دخالت مي كند. همگي رسانـه   
هاي سياسي، اجتماعي ، و اقتصادي مرداك  در طيف راست سياسي اند و شديـدا  
با نيروهاي چپ، مترقي، و عقايد پيشرو مخالفت مي كنند. هم اكنون طيف  وسيع  
رسانه هاي تلويزيوني، راديويي، اينترنتي، و روزنامه هاي مـرداك در آمـريـكـا           

ـ يكي از ارتـجـاعـي      “  تي پارتي” به عنوان   بلند گوي  “ فاكس نيوز” مخصوصا 
ترين  نيروهاي دست راستي بنياد گراي مذهبي آمريكا ـ در مقابل اوباما عمل مي 

 كند. 
صادق زيبا كالم را به عنوان يك  مفسرسياسي منتقد  حكومت مذهبي ميتوان 
معرفي كرد. وي از زمره صاحب نظران معتبر نحله فكري مدافع نو ليبراليـسـم و      

كشورهاي غربي است. زيبا كالم با رد نظـريـه وجـود       “  دموكراسي واقعا موجود” 
اقتصادي كشورهاي سرمايه  -امپرياليسم، حركت به سوي مباني الگوي سياسي  

داري پيشرفته را براي ايران مطرح مي سازد. زيبا كالم موضع هاي  شفافـي در     
مقابل موضع رسمي و شرعي نظام واليي دارد، نظامي كه منكر لزوم دموكراسـي  

كشورهاي غرب را بر پايه استدالت مذهـبـي و     “  دموكراسي واقعا موجود“ است و
ترس از آزادي اجتماعي و فردي  مردود و انحرافي مي داند. نحله نظري سياسـي   

درجه اي بـا   180و اجتماعي يي كه زيبا كالم از مدافعان آن است، با وجود تقابل 
جهان بيني رسمي نظام واليي، از نظر پايه اي با يكديگر داراي دو نقطه مشترك 

لزوم اجراي الگوي اقتصادي آزاد  سرمايه داري در ايـران؛     -بسيار مهم اند: الف  
مخالفت  شديد نظري و عملي  با ماركسيسم. گزافه گويي  نخواهد بود اگـر     -ب

بگوييم كه صاحب نظرهاي ضد ماركسيسم و مخالفان حزب ما، مانند زيبا كالم و 
،  چه از نوع ليبرال آن و چه نظريه پردازهاي اسالمي “ آقتصاد آزاد” ديگرهواداران 

متصل به جناح هاي نظام حاكم، در مجموع، آزادانه درسايه حكومت واليت فقيـه   

مي توانند نظرهاي خود را به صورت سازمان يافته و رسانه اي ابراز و به 
پيش برند. در صورتي كه هواداران ماركسيسم و يا فـعـاالن جـنـبـش         
كارگري امكان پاسخ گويي به انواع اتهام ها، تحريف هاي تاريخـي، و    
تحليل هاي ضد جنبش چپ را ندارند، و در صورت كـوچـك تـريـن         
 سازمان دهي و يا ابراز رسانه اي، با خطرهاي  جدي روبه رو مي شوند.
حذف هسته اصلي و ارائه  تصوير بسيار ناقصي  كه زيـبـا كـالم از        

دموكراسـي واقـعـا      “ شواهد مهم موجود كنش بين امپراتوري مرداك و
در انگليس مي دهد، نمي تواند به دليل ناكارآمدي و يـا عـدم      “  موجود

دسترسي به اطالعات از جانب او باشد ، زيرا مي بينيم كه او با  لحـنـي   
داراي اوتوريته، و با  استناد به برخي خبرهاي داغ  روز بر گـرفـتـه از        
مطبوعات انگليس، تحليل خود را ارائه مي دهد. اين نـحـوه بـرخـورد        

در كشور هاي سرمايه “  دموكراسي  واقعا موجود” مصلحتي و انتزاعي به 
داري پيشرفته  مختص شخص زيبا كالم نيست. صفت بارز ايـن نـوع      

در غـرب: مـطـلـق        “  دموكراسي واقعا موجود” نظرها در دفاع و اشاعه  
كردن آن تا حد حل كننده همه مشكل ها، و اصرار بر تحليل بـدور از       
بررسي  پيامدها، و رابطه  زير بناي اقتصادي كشور هـاي غـربـي بـا         
دموكراسي موجود، در تحليل آن ها ست. همان طور كه به عنوان نمونه  
در مقاله زيبا كالم مي بينيم،  اين جريان فكري از صحبـت جـدي و       
مستند در باره مشكالت عميق و تضادهاي  بر آمده از گرايـش  بـارز       

 طفره مي رود. “ دموكراسي  بازاري”انگايس به سوي 
فرايند بغايت فاسد دموكراسي شكن و ارتشا آفرين سرمايـه هـاي       

كالن خصوصي،  خصلت ذاتي و گريز ناپذير آن است و برآمده از قدرت 
طلبي شخصيت هايي حريص مانند مرداك ها نيست. با وجود گـذشـت    
نزديك به  يك قرن از تدوين انواع قوانين ضد انحصاري مانند آنـتـي     
تراست در آمريكا  و مشابه آن دراروپا، فرايند تمركز و انحصار گـرايـي     
سرمايه هاي كالن خصوصي  بالمنازع ادامه داشته اند. رسوايي مرداك  
هاي قبلي به زودي فراموش شدند و مي شوند. افزون بر اين،  در دوهه  

و “   بـازارآزاد ” گذشته  به دليل گرايش سرمايه داري جهاني به سـوي    
تشديد روند محدود كردن و يا محو قوانين ناظر، رشد سرطان وار نفـوذ  
عميقا ضد دموكراتيك سرمايه هاي مالي ـ بانكي در اقتصاد كشورهـاي  

ميليارد  25غربي تا حد بي ثباتي ادامه داشته است. امپراتوري رسانه اي  
دالري مرداك بخشي از اين فرايند به هم پيوسته است كـه خـود آن       
نقش بسيار مهمي درشكل گيري و تاثير بر افكار عمومي ايفا مي كند. با 
وجود ضربات مشخص اخير بر منافع اقتصادي ـ سيـاسـي  شـخـص         
مرداك و نيوز كورپوريشن، واقعيت اين است كـه در آيـنـده رسـانـه            
امپراتوري ديگري ظهور خواهد كرد. اين روند برآمده از پويايي نـظـام      
سرمايه داري براي سوداگري است. حذف  يك سرمايـه دار فـرصـت         
طاليي براي سرمايه دار ديگري است. مادامي كه خبر و شايعه كـاالي     
پر سودي است، مالكيت خصوصي و انحصاري  رسانه هاي خبري بـه    

 صورت فرا دموكراتيك در كار خواهند بود.
واضح است كه مباني مشخصي از دموكراسي و جامعه مدني مـوجـود   
در كشورهاي غرب، كه حاصل مبارزه و پيروزي جنبش هاي مردمي و   
شخصيت هاي سياسي و اجتماعي مترقي است، نيز سرانجام  از اركـان  
پايه اي گذار كشور ما از استبداد به سوي ترقي اجتماعي خواهند بـود.    
مباني دموكراسي و آزادي مربوط  به مرحله و شرايط رشد مشخص  هر 
جامعه است و متعلق به كل بشريت اند و نه مختص و در مالكيت جامعه 
هاي غرب. مي بينيم كه اين مولفه هاي دموكراتيك دائمـا از سـوي        
سرمايه هاي كالن غير توليدي در معرض خطرند. در كشورهاي پيشتاز  

مانند  انگليس  و آمريكا در دو دهه گذشته اين مولفه هـا  “  اقتصاد آزاد” 
ي دموكراسي به وضوح  به نفع سرمليه هاي كالن غير توليدي به عقب 
رانده شده اند. ماجراي ارتشا و نفوذ سياسـي امـپـراتـوري مـرداك و            

، كه  تسلط اقـتـصـادي ـ      2008همچنين آنچه كه در سقوط اقتصادي 
سياسي  بانك ها و سرمايه هاي مالي غول پيكر را نمايان كرد، مـويـد   

 اين واقعيت است.
الگوي مورد نظر زيبا كالم دنيا را با وضع دهشـتـنـاك و بـحـران           

اقتصادي بسيار خطرناكي براي زحمتكشان روبه رو كرده است. هزيـنـه    
تريليوني آمريكا و ورشكستگي اقتصادي بخش بزرگـي   14كسر بودجه 

از اتحاديه اروپا كه نتيجه مستقيم دو دهه اقتصاد نواليـبـرالـيـسـتـي و         

 ادامه درس هاي دموكراسي واقعا موجود ...

 3ادامه در صفحه 



1390مرداد ماه   10شنبه  دو   8   874شمارة  

 سنديكايي در مبارزه با سياست هاي ارتجاع حاكم -جنبش كارگري

انعطاف پذيري در قانون كار يا ايجاد نيروي كار 
 ارزان و مطيع

در پي اعتراض هاي كارگران ميهن ما به گسترش بحران بيكاري و تعطيلي و ركـود      
واحدهاي صنعتي كه منجربه رواج بيش از پيش قراردادهاي موقت و سپيد امضـا شـده       
است، برخي مسئوالن رژيم واليت فقيه درصدد فريب زحمتكشان و مهار اعتراض هـاي     
كارگري برآمده اند. همزمان با اصالح قانون كار و تدوين اليحه مربوط به آن، سخنگوي  

تيرماه، تالش كرد تـا بـا       15كميسيون اجتماعي مجلس، در گفت گو با خبرگزاري ايلنا، 
اطمينان دادن به اينكه در اليحه اصالح قانون كار نظرات كارگران مورد توجه قرار مـي    

طـبـق   ” گيرد، به زعم خود از فضاي تنش در محيط هاي كارگري بكاهد. او اعالم كرد:     
آخرين اخبار اصالح قانون كار، مراحل نهايي خود را پشت سر مي گذارد و به زودي در     
قالب اليحه اي از سوي دولت به مجلس تقديم خواهد شد. درحال حاضر عـدم وجـود        
امنيت شغلي و نيز چالش هاي مربوط به وضعيت معيشتي كارگران از مهمترين مشكالت 
اين قشر [بخوان طبقه] به شمار مي رود كه بايد در اليحه جديد به آن پرداخت ... به طور 
قطع، با تقديم اين اليحه به مجلس، كميسيون اجتماعي با دعـوت از كـارشـنـاسـان،            
نمايندگان بخش كارگري و بخش خصوصي و همچنين برخورداري از نـظـرات مـركـز       
پژوهش هاي مجلس درصدد تصويب بهترين قانون براي رفع مشكالت جامعه كارگـري  

واقعيت اينست كه، اصالح قانون كار آن هم در چارچوب برنامه آزاد سـازي      “  برمي آيد. 
اقتصادي، به هيچ رو نمي تواند در برگيرنده منافع كارگران و زحمتكشان ميهن ما باشـد.  
زيرا علت اصلي ـ تاكيد مي كنيم علت اصلي ـ اصالح قانون كار همچنان كه مسئـوالن  
ارشد جمهوري اسالمي خاطر نشان ساخته اند، مقررات زدايي، جلب و جذب سرمايه بـه    
ويژه سرمايه خارجي، و هماهنگي با اقتصاد بازار آزاد در سطح جهان با اولويت انطباق بـا  

تصويب بهترين ”نسخه هاي سازمان تجارت جهاني است. بنابراين، مدعيات بي پايه نظير 
صرفا مانوري فريبكارانه براي رويارويي با جنبش اعـتـراضـي    “  قانون براي رفع مشكالت

در قـانـون كـار        ” تيرماه، گزارش داد:  21زحمتكشان قلمداد مي شود. دراين زمينه ايلنا، 
چيزي به نام قرار داد سفيد امضا نداريم ... اقتصاد كشور به گونه اي است كه نيروي كـار     
مرتبط تحت فشار بيشتري قرار مي گيرد ... اصل گسترش قراردادهاي موقت كار و سپيد    
امضا مربوط به بيكاري گسترده در كشور مي شود و طبيعي است كه در ايـن شـرايـط        

بايد يادآوري كرد كه اتفاقا اصالح قـانـون كـار      “  كارگران تن به هر موضوعي مي دهند.
براي به رسميت شناخته شدن كامل قراردادهاي موقت و سپيد امضا صورت مي گـيـرد.     

اجتماعي رژيم واليت فقيه، نمي توان انتـظـار    -اصوال بنابه ماهيت برنامه هاي اقتصادي
تصويب قوانيني را داشت كه منافع كارگران و زحمتكشان را تضمين و تامين مي كنـنـد.   
بي جهت نيست كه در گرماگرم بحث راجع به اصالح قانون كار و رشد قـابـل تـوجـه         
واكنش هاي اعتراضي پراكنده زحمتكشان، دبير كل كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
با تمجيد از تالش دولت ضد ملي احمدي نژاد در تهيه اليحه اصالح قانون كار و حمايت 

تيرماه، نظر   21نهادهاي حكومتي از اين تالش ها، طي يك مصاحبه با خبرگزاري ايسنا، 
تاييد آميز كالن سرمايه داران از محتوي اصالح قانون كار را بيان كرد. او اعالم داشـت:   

بايد انعطاف پذيري در قانون كار افزايش يابد و بسياري از بندهاي قانون كار به روابـط    ” 
معناي اين موضع گيري اين است كه كارفرمايان اجازه “ بين كارگر و كارفرما واگذار شود.

داشته باشند به دلخواه خود با هر نوع قراردادي كه صالح مي بينند كارگر را استخـدام و    
يكي از عمده تريـن  ” در صورت لزوم اخراج كنند! در بخش ديگر اين مصاحبه آمده است:  

مشكالت جامعه كارگري و كارفرمايي كشور ديد يكسان قانون كار به همه حـوزه هـاي     
كسب و كار است ... بايد بخش هايي از قانون كار حذف شود، به طور مثال مزايـايـي از        
قبيل سنوات و بن كارگري جزو موارد دست و پا گير براي كارفرمايان .... اسـت كـه در       
نتيجه بيمه شدن كارگران رخ مي دهد و بايد حذف شود. برخورداري از حقوق كـارگـري    
نبايد وابسته به جمعيت كارگران در يك كارگاه  يا كوچكي و بزرگي آن باشد، بلكه دراين 
شرايط تمايل كارگران به حضور دركارگاه هاي كوچك كاهش يافته كه اين موضوع خود 
عاملي براي كاهش توليد است. مي بايد كليه مزايايي مثل سنوات و بيمه در درجه اول در  

 “كارگاه هاي كوچك برچيده شود.
 آيا با همين گونه نظرات و ديدگاه در حال اصالح قانون كار نيستند؟

درست به موازات تبليغاتي چنين گسترده، جو سازي كالن سرمـايـه داران بـه ضـد           
 16را شاهد هستيم. روزنامه دنياي اقتصاد،    “  گراني نيروي كار ايران”كارگران زير عنوان 
فعاالن صنعتي [اصطالحي مبهم كه هدفمند انتخاب شده است] كه   ” تيرماه، گزارش داد:  

در صنايع كارگري فعاليت مي كنند، اين روزها در كنار افزايش ساير هزينه ها همـچـون   
افزايش قيمت حامل هاي انرژي، با افزايش نرخ دستمزد كارگران مواجه شده اند. وقتي با  
توليد كنندگان [اصطالحي نامفهوم و كلي] صحبت مي كنيد اولين دليلي كه براي گـران    
شدن هزينه توليد مي آورند دستمزد كارگران است و افزايش قابل توجه هزيـنـه هـا ...          
سياست تثبيت نسبي دستمزدها باعث شده است كه بسياري از كارگران با نرخ هاي سال 

دشوار بـتـوان     “  قبل به درخواست كارفرمايان پاسخ نه بگويند. 
پذيرفت چنين جو سازي حساب شده و هـدفـمـنـدي درسـت        
همزمان با مراحل پاياني اصالح قانون كار تصـادفـي بـوده و        
غرض ورزانه نيست! در تاييد چنين نگاه و ارزيابي يـي كـافـي       
است به گزارش هاي متعدد از مراكز صنعتي و كارگري تـوجـه   

امروز ديگر كارفرمايي كه ” تيرماه، نوشت:    18كنيم. خبرگزاري،  
تمايل به انعقاد قرارداد دايم و حتي چند ساله داشته باشنـد بـه     
عدد انگشتان دست رسيده است و همه قراردادها بـه سـمـت        
قراردادهاي موقت، كوتاه مدت، يك ساله و حتي زير آن (چـنـد   
ماه و چند روزه) تنظيم و به امضا مي رسد كه البته در پاره اي    
موارد اصال امضا نمي شود. در چنين شرايطي كارگران مجـبـور    

به هر “  به تن دادن به همه خواست هاي كارفرمايان مي شوند. 
روي، جو سازي بر ضد كارگران با هدف معين و حساب شـده    
اي صورت مي گيرد و كامال در ارتباط با اصالح قانون كـار و    
اجراي برنامه ضد مردمي آزادي سازي اقتصادي است. يكي از    
ويژگي هاي اين جوسازي كه نمي توان اثر انگشت ارگان هاي 
امنيتي را درآن ناديده گرفت، رو در رو قراردادن بخـش هـاي     
ناراضي، يا به عبارت دقيق تر، اليه هاي ناراضي صنعتگران و   
توليد كنندگان كوچك و متوسط با كارگران و زحمتكـشـان، و     
ايجاد برخورد مصنوعي و كامال كنترل شده ميـان آنـان، بـه        
منظور پيشبرد هدف هاي سياسي ارتجاع حاكم و نيـز شـتـاب      
بخشيدن به اجراي برنامه ضد مردمي و فاجعه بار آزاد سـازي      

سنديكايي ميهن ما نبايد ايـن   -اقتصادي است. جنبش كارگري 
واقعيت را كه اصالح قانون كار در چـارچـوب طـرح تـحـول          
اقتصادي صورت مي گيرد لحظه يي از نظر و افق ديد خود دور 
سازد. اصالح قانون كار در مقطع زماني مشخص صورت مـي     
گيرد و بي ارتباط با صحنه سياسي و كنش و واكنش هاي  آن   

 نيست و نمي تواند باشد. 
تيـرمـاه،    28ابالع سياست هاي اشتغال از سوي ولي فقيه در 

آن هم پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظـام كـه     
درآن با صراحت حمايت از بخش خصوصي، رقابت از راه اصالح 

بانكي قيد شـده   -قوانين و هماهنگ سازي سياست هاي پولي
 است، به خوبي نشانگر اين واقعيت است. 

اجتماعي و به عـنـوان پـايـه،        -در حقيقت، در بعد اقتصادي
اصالح قانون كار بخشي و يا مي توان گفت مكمل تالش رژيم 
واليت فقيه براي ترميم روبناي سياسي و موضع هاي خود در   
اوضاع حساس كنوني است. لذا نمي توان و نبايد به برنامه هاي  
ضد كارگري در حال اجرا، به ويژه اصالح قانون كار و مقـررات  

رفاهي نگريست. هنگامـي كـه       -زدايي، صرفا از دريچه صنفي
دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع تهران نتيجه ديدار اخير خود بـا  

ارزيابي مي كـنـد،   “  استراتژيك و فوق العاده مهم” ولي فقيه را 
اجتماعي و سياسي با  -بايد توجه داشت كه در عرصه اقتصادي

مسايلي روبه رو خواهيم شد كه تغيير در روابط كار و نـقـض       
حقوق بنيادين كار در چارچوب طرح تحول اقتصادي، و يـا بـه     
عبارت ديگر، شتاب بخشيدن به خصوصي سازي براي ايجاد و   
مهيا ساختن نيروي كار ارزان و مطيع، در مركز و كانون برنامـه  
هاي رژيم قرار دارد.  سرمايه بزرگ تجاري و مـتـحـد آن در         
حاكميت سرمايه بوروكراتيك نوين با توسل به اهرم حكومتي و 
در دست داشتن قدرت دولتي در مسيرغارت ثـروت مـلـي و          
انباشت سرمايه، سياست ارزان سازي نيروي كار يا همان ايجاد 
نيروي كار ارزان و مطيع را دنبال مي كنند. فراموش نكرده ايم  
كه پس از پايان جنگ خانمان سوز با عراق و دوران اجـراي        
سياست تعديل اقتصادي يكي از مهم ترين راهكارهـاي رژيـم     
واپس مانده واليت فقيه براي گسترش انباشت سرمايه همـيـن   
ايجاد نيروي كار ارزان بود كه آغاز آن بـا رواج قـراردادهـاي        
موقت از سوي  وزارت كار دولت سازندگي همراه بود. اينك نيز  
در صف آرايي هاي جديد همان برنامه به نحوي جدي تـر و      

 فاجعه بارتر در اولويت برنامه هاي ارتجاع حاكم قرار دارد. 
اصالح قانون كار و جوسازي هاي بـر ضـد كـارگـران و             
زحمتكشان از اجراي برنامه هايي به شدت كارگرستيز حكايـت  
مي كند. جنبش كارگري براي مقابله با اين برنامه ها به اتحـاد،  
تشكيالت و پيوند محكم و حياتي با جنبش ضـد اسـتـبـدادي       

 نيازمند است.
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 فاشيست هاي كمونيست ستيز، 
 در نروژ فاجعه آفريدند!

حمالت تروريستي يك مسيحي افراطي فاشيست در قلب پايتخـت  
 22تـيـرمـاه (         31در نزديكي اسلو، در روز    ،نروژ و در جزيره يوتويا

جوالي)، جنايت هولناكي را موجب گرديد كه از جنگ جـهـانـي دوم       
تاكنون در اين كشور بي سابقه بوده است.  انفجار يك بمب قدرتمنـد   
در منطقه يي از اسلو، پايتخت نروژ، كه نهاد هاي دولتي اين كشور در 
آن واقع شده اند، به ويراني گسترده و از جمله صدمه به دفتر نخسـت  
وزير نروژ و همچنين وزارت نفت اين كشور انجاميد.  به فاصله يـك     
ساعت و نيم پس از اين حمله تروريستي و در حالي كه مـقـام هـاي      
رسمي كشور در آغاز مرحله بررسي واقعه انفجار بمب و شـنـاسـائـي       

، فاشيست و ضد “ آندرس بهرينگ برويك” مسببان احتمالي آن بودند، 
كمونيست، در لباس پليس، در جزيره يوتويا، شكار جوانان و نوجوانـان  
وابسته به حزب كارگر نروژ را، كه براي شـركـت در يـك اردوي            
تابستاني جمع آمده بودند، آغاز كرد.  در ظرف كمتر از دو ساعت و تـا   
زماني كه نيروهاي پليس نروژ به جزيره يوتايا برسند، تروريست ضـد    

قرباني بي دفاع خود را يك به يك به قتل رساند.  خبر   76كمونيست 
فاجعه و اينكه چگونه چنين امري در شمال اروپا، در كشوري كه مردم 
آن به مدنيت و صلح طلبي و طرفداري از حل مناقشات و درگيري ها 
از طريق مذاكره شهرت دارند، امكان وقوع پيدا كرده است، جهـان را    

 شوكه كرد و به حيرت انداخت.  
مردم و سران كشورهاي مختلف جهان و همچنين دبيركل سازمان 
ملل متحد، در پيام هائي، همبستگي خود با مردم نروژ را اعالم داشتند 
و اين جنايات تروريستي را محكوم كردند.  دبيركل سـازمـان مـلـل        
متحد، آقاي بان كي مون، در پيامي اعالم كرد كه در اين لـحـظـات      
وحشتبار، سازمان ملل همدوش مردم نروژ ايستاده است.  دولت كوبـا   

هاي قربانيان به  در بيانيه يي رسمي خطاب به مردم نروژ، و به خانواده
خاطر از دست دادن عزيزان شان، در رابطه بـا ايـن اقـدام هـاي             

دردي و حمايت خود را با آن ها اعـالم    جنايتكارانه تسليت گفت، و هم
اظهار مي دارد: مردم كوبا   ،كرد.  بيانيه رسمي وزارت امور خارجه كوبا 

آمدهاي تروريسـم   سال قربانيان نتايج و  پي 50كه خود براي بيش از 
 كنند.  هاي آن محكوم مي بوده اند، تروريسم را در همه اشكال و شيوه 

آنچه در رابطه با بررسي علل و جوانب اصلي اين جنايت هولـنـاك   
براي مردم نروژ اهميت دارد اينست كه چه عواملي باعث شده اند كـه  
اين مسيحي افراطي ضد چپ چنين خونسرد و آگاهانه هم وطنان خود 
 را قتل عام كند و پس از دستگيري از ضرورت انجام آن سخن بگويد.  
بهرينگ برويك، در بازجويي هاي خود پس از دستگيري، مصرانه از 
اينكه او به تنهايي عمل كرده است ، سخن مي گويد، گرچه با تـوجـه   
به تماس هاي متعدد او با گروه هاي فاشيستي و راست افـراطـي در     
ديگر كشورهاي اروپائي و از جمله در انگلستان، بايد در صحـت ايـن     
ادعا شك داشت. اين حقيقتي است كه برخي از نيروهـائـي كـه بـا          
بهرينگ برويك هم عقيده و هم راي اند، در مجامع پارلماني برخي از 
كشورهاي اروپايي و از جمله در پارلمان اروپا حضـور دارنـد، و بـه          
طورعلني بر ضد اقليت هاي مهاجر و رنگين پوسـت سـاكـن اروپـا         
تبليغات زهرآگيني را هدايت مي كنند.  اين نيرو ها و رسـانـه هـاي         
جمعي زير نظارت شان، در سال هاي اخير، كارزار هماهنگ، بـرنـامـه    

كه گويا از جـانـب       “ خطري”ريزي شده و نظام مندي را در رابطه با 
مهاجران و اقليت هاي نژادي و مذهبي متوجه جوامع اروپاي غربي و   
اتحاديه اروپا ست، به راه انداخته اند. رسانه هاي جمعي زير نـظـارت      
نيرو هاي راست عمالٌ بار تقصير تمامي مشكالت و نارسـائـي هـاي      
موجود در جوامع اروپايي را، كه ميوه هاي تلخ اجراي سياسـت هـاي     
نوليبرالي و نظامي گري امپرياليستي اند، به گردن اقليت هاي بي پنـاه  

 مهـاجـر و رنـگـيـن پـوسـت سـاكـن ايـن كشـور هـا مـي انـدازنـد.                                   
كه به طور صريح به بمب گذاري در اسلو و كشـتـار      “ برويك“فاجعه بار اينكه، 

جوانان نروژي در جزيره يوتويا اعتراف كرده است، در رابطه با اين كشتار جمعـي  
نه تنها خود را مجرم نمي شناسد، بلكه معتقد است كه اين اقدام ها براي شكست 
سياست هاي ليبرال مĤبانه در مورد مهاجرت و جلوگيري از گسـتـرش اسـالم          

 توصيف مي كند.  “ وحشتناك اما ضروري”ضروري بوده اند.  او عملكرد خود را 
نيرو هاي ترقي خواه در اروپا در بيانيه ها و اطالعيه هاي مطبوعاتي خود نـه    
فقط عملكرد و اقدام هاي برويك را در حكم تروريسم محكوم كرده اند، بـلـكـه    
همچنين طرح اين نكته را كه:  تهديد تروريستي عمده در اروپا نه از سوي خـاور   
ميانه، بلكه از جانب نيروهاي راست افراطي ست، ضروري دانسته اند. بـيـگـانـه      

ها رواج داده مـي شـود در         “  برويك” ستيزي و اسالم هراسي يي كه از سوي 
اساس پوشش براي تهديد گسترده اي است كه از سوي نيروهاي راست افراطـي  

سياسي، آزادي هاي فردي و فرهنگي جوامـع اروپـايـي       -متوجه ثبات اجتماعي
است. عمق اين تهديد در رشد حزب هاي راست در سراسر قاره اروپا، در ابـعـاد      
گسترده هيستري ضد پناهجويان، و در رواج نژادپرستي و عدم تحمل كشورهاي 

 اروپايي نسبت به خارجيان نهفته است. 
در بيانيه مشترك حزب كمونيست نروژ و سازمان جوانان كمونـيـسـت نـروژ       
بدرستي گفته مي شود كه، از تروريسم براي گستراندن جـو تـرس و وحشـت          

بار از سوي نيروهاي سياسي راست  استفاده مي شود، و همواره  تروريسم خشونت
به ضد دمكراسي به كار گرفته شده است.  بيانيه با دادن فراخوان بـه مـنـظـور        

فـريـبـانـه بـر ضـد            رويارويي و خاتمه دادن به سياست هاي تبليغـاتـي عـوام     
هـا دفـاع      ها، كه از صلح و همكاري بين همه گـروه  ها و كمونيست سوسياليست

آويزي براي  كنند، اضافه مي كند: از تروريسم غالباٌ به عنوان دست  كرده اند و مي
شود. مردم نروژ بايد فعاالنـه    هاي فردي استفاده مي محدود كردن حقوق و آزادي

 تضمين كنند كه چنين جنايتي ديگر اتفاق نخواهد افتاد.
حزب توده ايران، هم صدا با همه نيروهاي ترقي خواه و مردمي جهـان، ايـن     
جنايت وحشتناك تروريستي و مسببان آن را محكوم كرد، و به خـانـواده هـاي      
قربانيان بي گناه آن تسليت گفت.  به باور ما، آن امري كه باعث شد تا فـعـاالن    
جوان حزب كارگر نروژ آماج گلوله هاي تروريست افراطي راست و ضد كمونيست 
قرار بگيرند، شعار هاي آن ها در دفاع از دموكراسي و حقوق بشر، حمايت آنان از 
حقوق پناهجويان و مهاجران و آسيب ديدگان اجتماعي بود.  تروريسم،  كشور و    

قـرن     90و  80جامعه نروژ را به دليل سياست پناهنده پذيري اش در دهه هاي 
بيستم، به سبب محترم شمرده شدن آزادي هاي فردي، صلح، و هـمـزيسـتـي       
مسالمت آميز در آن، به دليل مورد مخالفت قرار گرفتن سياست هـاي جـنـگ        
طلبانه و نظامي گرايانه از سوي مردم آن، مورد تهاجم وحشيانه اي قرار داد.  بـر   
اين اساس است كه كمونيست ها در مبارزه با راست افراطي، جنگ طـلـبـان، و      

هاي دمكـراتـيـك، از       طرفداران سياست هاي نظامي گرايانه و در دفاع از آزادي
اصل اتحاد بين تمام نيروهاي چپ، مترقي، و دمكراتيك در جامعه حمايت مـي    
كنند. كمونيست ها امروز هم مانند هميشه منادي مبارزه يي متحد در راه صلـح،   
دموكراسي، آزادي هاي مدني و حقوق بشرند و در اين مسير پيشگام و پـرچـم       

 دارند.   
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تيرماه (اول ماه جوالي)، نـودمـيـن سـالـگـرد            12حزب كمونيست چين در 
بنيادگذاري خود را جشن گرفت. بزرگ ترين حزب كمونيست جهان فـعـالـيـت      

در همين روز، و پس از گردهـمـائـي نـمـايـنـدگـان             1921رسمي خود را در 
كمونيست هاي سراسر چين در شانگهاي، و در شرايطي كه ايـن شـهـر زيـر         
نظارت نيروهاي پليس استعمارگران فرانسوي قرار داشت، آغاز كرد.  فعـالـيـت     
هاي موثر حزب كمونيست در اين كشور فقر زده كه با مشكـالت گـونـاگـون       
اجتماعي، اقتصادي و انساني روبه رو بود، سبب شد تا دامنه نـفـوذش را بـه          
سرعت بين دهقانان و ساير زحمتكشان بگستراند.  مبارزه انقالبي حزب در يك  

ـ  چنان گسترده بود كه نيـروهـاي    1949تا  1929محدوده بيست ساله ـ ميان 
قدرت دولتي را بـه دسـت           1949زير رهبري آن توانستند در اول اكتبر سال 

گيرند و تاسيس جمهوري خلق چين را اعالم دارند. حزب كمونيست چـيـن در      
تاريخ خود با فراز و نشيب هاي فراون، در عرصه داخلي و خارجي، روبه رو بوده 
است اما با اين حال توانسته است با در پيش گرفتن سياست هاي الزم در هردو  
زمينه، به دستاوردها و موفقيت هاي بزرگي برسد آن گونه كه در حال حاضر در 
مقام دومين قدرت اقتصادي جهان، نقشي تعيين كننده در مسايل اقتصـادي و    

 سياسي جهان دارد.
تغييرات اقتصادي و سياسي چين در مسير تحوالت كنوني ايـن كشـور، از         

، “ تنگ شيـائـو پـيـنـگ       ” آغاز شد. از آغاز اين سال، بنا بر پيشنهادهاي   1979
سياست اصالحات اقتصادي همه جانبه يي در جهت تغيير پايه اي سـاخـتـار        
اقتصادي اين كشور پهناور با يك ميليارد جمعيت در پيش گرفته شد. هدف، باال 
بردن جهشي توليد ناخالص ملي و غلبه بر عقب ماندگي اقتصادي و فقر وسيـع  
در كشور بود. رهبران حزب كمونيست چين دست يابي به اين مهم را در حكـم   
پيش شرط ساختمان سوسياليسم در كشور مطرح مي كردند. پس از آغاز ايـن     
اصالحات، اقتصاد ملي و سياست هاي اجتماعي در اين كشور به دستـاوردهـاي   
چشم گيري نائل آمد. اين دوره شكوفاترين دوران سـيـاسـت هـاي حـزب               
كمونيست چين بود كه ثمره آن بهبود وضعيت زيست مردم و رفاه اجـتـمـاعـي     

درصـد مـردم بـا           90نزديك بـه     1970آنان بوده است.  در كشوري كه در  
مشكالت عمده اقتصادي دست و پنجه نرم مي كردند، چنان بهبودي در سطـح  
درآمد هاي سرانه به وجود آمده است كه بنابر پيش بيني هاي آماري يي قابـل  

نرخ رشد مصرف در چين از ژاپـن هـم       )  2012اتكا، قرار است در سال آينده ( 
 . پيشي گيرد

تنگ شيائو پينگ  در رابطه با تغيير تحليل رهبري حزب پس از درگـذشـت     
مائو تسه تونگ، كه در نهايت به در پيش گرفتن سياست هـاي جـديـدي در        

گروه چهار نفره معتـقـد بـود كـه         ”  منجر شد، خاطر نشان كرده است:   1979
فقيربودن در سيستم سوسياليسم  بهتر از ثروتمند بودن در سيستم سرمايه داري 
است. اين ياوه گويي است... البته ما خواهان سرمايه داري نيستيم، اما خواستـار      
فقر در سيستم سوسياليستي نيز نيستيم. در سوسياليسمي كه ما در نظر داريـم،     
نيروهاي مولده پيشرفته اند، و كشور قدرتمند و كامياب است... ما معتقديم كـه       
سوسياليسم برتر از سرمايه داري است. براي نشـان دادن چـنـيـن بـرتـري،              
سوسياليسم مي بايست اوضاع و احوال مساعد تري را در قياس با سرمايه داري  

 ”به هدف گسترش  نيروهاي مولده، ايجاد كند. 
، ريـيـس     “ هيو جين تـائـو  ” تيرماه، 12، “ شين هوا” بنا به گزارش خبرگزاري 

جمهوري چين، در مراسم رسمي سالروز بنيان گذاري حزب كمونيست چـيـن،     
سال گذشته گفت كه،  90ضمن قدرداني از دست آوردهاي حزب كمونيست در 

سال گذشته، سه رويداد بزرگ را پشت سر گذاشته و سرنوشت و    90حزب طي 
آينده مردم چين را تغيير داده است: نخستين رويداد، پيروزي انقالب دمكراتيك   
و به دست آوردن استقالل و آزادي مردم است؛ دومـيـن، پـيـروزي انـقـالب           
سوسياليستي و تحكيم  پايه هاي اوليه سيستم سوسياليستي است؛ و سـومـيـن    
رويداد، انقالب بزرگ اصالحات و  گشايش و گسترش سوسياليسم با مشخصات 
چيني آن است. هيوجين تائو  همچنين متذكر شد كه،  حزب كمونـيـسـت بـا        

چالش هاي بسياري روبه رو است كه از جمله آن ها هدايت كشـور در    
شرايط انطباق اصالحات با باز تر كردن و گسترش اقتصاد بازار است. او  
از جمله ديگر مسايل نگران كننده به عدم نيروي كامل براي تـحـرك     

 جامعه، بي كفايتي، جدايي از مردم، عدم ابتكار، و فساد اشاره كرد. 
بنا به گزارش كتاب آبي آكادمي چين، سهم چين در رشـد اقـتـصـاد       

درصد است،  و رشد اقتصادي آن در دهه گذشته دو    30جهان  برابر با 
رقمي بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي قدرتمند سرمايه داري 
در بحراني طوالني به سر مي برند و رشد اقتصادي آن ها  در بهتـريـن   

درصد است. با اين حال، دولت چين ايـن رشـد       1/   5/. تا   5شرايط بين 
اقتصادي را دليل قدرتمندي كشور نمي داند و معتقد است كـه هـنـوز      

 مشكالت فراواني بر سر راه كشور وجود دارد. 
يان جيه چي، وزير امور خارجه  چين، در يك نشست خبري، دوشنبـه  

، با در نظر گرفتن اينكه چين با افـزايـش تـولـيـد           89اسفند ماه   16
ناخالص ملي خود از ژاپن پيشي جسته و در مقام دومين قدرت اقصادي 
جهان قرار گرفته است و همچنين اينكه در چنين شرايطي چه وظيـفـه   

رشد اقتصادي يك ” ...  هاي بين المللي يي بر عهده چين است،  گفت:  
كشور نشانه قدرت كلي اقتصادي آن نيست...  چين هنوز كشـوري در         
حال توسعه است، و با وجود اينكه به دومين قدرت اقتـصـادي جـهـان       
تبديل شده است، اما هنوز قدرتمند نيست و در رونـد پـيـشـرفـت بـا           
مشكالت بسياري روبه رو است... چين تنها وظيفه هاي بين المللي يـي     

او همچنيـن  ”  منطبق با توان و وضعيت خود را مي تواند بر عهده گيرد.  
چين در اجراي وظيفه هاي بين المللي نخست بايد بـه    اضافه كرد كه، 

منافع مردم خود توجه كند. از سوي ديگر، انديشة مسؤوليت شـنـاسـي       
چين با ديدگاه غرب در اين زمينه متفاوت است، و وقتي به وظيفه هـاي  
بين المللي اشاره مي شود بايد پيشرفت و ويژگي هاي خود را مد نـظـر     

 قرار دهد. 
طبق آمار صندوق بين المللي پول، سرانة ارزش توليد ناخالص مـلـي     
چين در مقام يك صدمين در جهان قرار دارد، و طبق استاندارد سازمـان  

ميليون نفر ازمردم چين بايد از فقر رها شوند. عالوه بـر    150ملل، هنوز 
اين، اين كشور با مسائلي چون عقب ماندگي ساختار صنايع، تـوسـعـة      
نامتوازن شهر و روستا، و وجود فاصله زياد بين درآمد مردم، رو بـه رو      
است. يائو جيĤن، وزير بازرگاني چين، نيز در اين باره مي گويد كـه، در       
ابتداي اجراي سياست اصالحات و درهاي باز، سهم چين در برانگيختن 

، اين رقم به 2010و   2009در صد بود، اما در  3رشد اقتصاد جهان تنها 
درصد رسيد، و همين امر به جاي خود بايد اجراي وظـيـفـه     50بيش از 

  هاي بين المللي تلقي شود.
چين در مقام يكي از مؤسسان سازمان ملل متحد، در امور بين المللي 
سياست همكاري در پيش گرفته است و طبق مقررات بين المللي وظيفه 

پيمان جهاني را امضا  300هاي زيادي بر عهده دارد. اين كشور بيش از  
سازمان بين المللي پيوسته است. چين در ميـان    130كرده و به بيش از 

عضو دائمي شوراي امنيت بيشترين شمار نيروهاي صلح را به نقـطـه    5
هاي مختلف در جهان اعزام كرده و در مقابله با چالش هاي مشـتـرك   
بشري مانند: تغييرات اقليمي، آلودگي محيط زيست، و بالياي طبيـعـي،    
وظيفه هاي عمده اي را پذيرفته و اجرا كرده است. شايان ذكر است كه،  
چين در امور بين المللي همواره به توسعه صلح آميز پايبند بوده است، و 
به منظور ايجاد نظمي نو بر مبناي عدالت، همكاري، و منافع مشـتـرك،   
فعاليت هاي زيادي كرده است. اين كشور در دو سال گذشته، دست كم  

ميليارد دالر وام در اختيار كشورهاي در حال توسعة ديگر گذاشتـه   110
اعطا كرده به مراتب بـيـشـتـر     “  بانك جهاني“كه از  رقم وام هايي كه 

است. افزون بر اين، چين در زمينة حل صلح آميز مسائل منطقه اي و      
بين المللي مانند: مسألة هسته اي شبه جزيرة كره، ايران، و مورد هايـي   

 ديگر، نقش شايسته اي داشته است. 
 

حزب توده ايران، نودمين سالگرد بنيانگذاري حزب كمونيست چين را 
گرامي مي دارد، و پيروزي هاي هرچه بيشتر مردم، طبقه كارگر، و حزب 
كمونيست چين در مبارزه براي ايجاد  پايه هـاي ضـرور بـه هـدف             
  ساختمان سوسياليسم در اين كشور پهناور و پرجمعيت را آرزو مي كند.

ادامه مبارزه در راه ساختمان سوسياليسم 
 در شرايط چين

 به مناسبت نودمين سالگرد بنيادگذاري حزب كمونيست چين 
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ايم، نيازي به توضيح و روشنگري بيشـتـري    مان بر آن اصرار و تأكيد داشته قبلي
ايم نشان دهيم كه دموكراسي  گونه كه گفتيد، ما تالش كرده نداشته باشد. همان 

داري عملي نيستند، ولي از سوي ديگر،  و حكومت قانون در شرايط توليد سرمايه
اند. اين همچنـيـن بـدان        در شرايط وجود يك نظام سوسياليستي، كامالً شدني

اي يا بهتري نسبت به مفاهيـم   ها الزم نيست چيز تازه معناست كه ما كمونيست
اختراع كنيم. كامالً برعكس: كاري “ روشنگري”خواهي و انديشه  سنّتي جمهوري

و “  شهرونـدي ” كه ما بايد بكنيم اين است كه به عوض واگذار كردن انگارهاي 
شـان در     به دشمن به عنوان مهمالت بورژوايي كه سرنوشـت “  حكومت قانون” 

دان تاريخ خواهد بود، آن ها [اين انگارها] را از آنِ خود بخوانيم و بـدانـيـم.       زباله
هاي مختلـف   گونه كه شما هم اشاره كرديد، ما بارها در شكل همه اينها را همان

ايم آثارمان تا آنجا كه ممكن اسـت آمـوزنـده       ايم، و هميشه كوشيده تكرار كرده
كرديم، و آن اينكه  باشد. اما هنوز يك كار خيلي مهم ديگر مانده بود كه بايد مي 

همخوانند. براي انجام اين منـظـور،    “  ماركس” هاي ما با  نشان دهيم اين انديشه
اي از آن ارائـه     را بخوانيم و تفسير دقيق و موشكافانه“  ماركس” الزم بود ما اثر 

دهيم. پانزده سال طول كشيد تا ما توانستيم اين كار را تمام كنيم. اما به نـظـر       
توان خيلـي بـهـتـر        ماركس را مي“  سرمايه” ايم نشان دهيم كه  من، ما توانسته

و انـديشـه   “  روشنگري” ناپذير از سنّت  فهميد اگر به آن به عنوان بخشي جدايي
ورزي  خواهي نگاه كنيم، چيزي كه [ما] آن را در چارچوب سنّت انديشه   جمهوري

بينيم. افزون بر اين، نتيجه كار براي درك و شناخـت فـاجـعـه         ماركسيستي مي
داري با آن روبه روييم، بسيار مفيدتر خـواهـد      انساني كنوني كه در نظام سرمايه

 بود.
اش از    هيأت داوراني كه جايزه را به شما اهدا كرد، در ارزيابـي 

شما با اهداف كـامـالً روشـنِ        ” كتاب به اين نكته اشاره كرد كه 
هاي دنيـايـي كـه هـر روز            خواهي، و همگام با چالش دگرگوني

شود و در نتيجه پيچيدگي تضادهايش نيز تشديد و    تر مي پيچيده
اي از نـظـريـه نـقـد             شود، خود را براي تفسير تازه زيادتر مي

بررسي پيامـدهـا و تـأثـيـرهـاي           “  كنيد.  داري آماده مي سرمايه
” رخدادهاي انقالبي، از جمله آنچه در ونزوئال رخ داد (در كـتـاب      

كنيد: سـقـوط اخـالقـي            براي درك ونزوئال، به دموكراسي فكر
، كه آن را نيز با لوييز آلگره نوشتيد)، يا آنچه در “روشنفكران غربي

، كـه    “ كوبا، روشنگري، و سوسياليـسـم  ”  كوبا روي داد (در كتاب  
مشتركاً با سانتياگو آلبا نوشتيد) خط ثابتي در كارهاي شمـاسـت.    

وقت و رسمي دانشـگـاه هسـتـيـد و بـا              شما يك استاد تمام
كنيد. اين رابطه مـيـان     همكاري مي   Rebeliónهايي مثل نشريه

آفرينش آثار انديشگي را كه از لحاظ نظري بسيار دشوار و دقيق و 
بـا فـعـالـيـت          -”  نظم سرمايه” از جمله در تأليف  -پيچيده اند 

مشخص سياسي كه در اين مقطع زماني ضرورت زيـادي دارد،      
 بينيد؟ چگونه مي

داري را از لحاظ نظري بفهميد،  شما وقتي تالش داريد موضوعي مانند سرمايه
عدالتي  گوشه (قائمه)، بي   تفاوت بمانيد. اگر مثلث راست  غيرممكن است بتوانيد بي

تـوانسـت    شد؛ اگر توان دوم (مجذور) وتر مثلث نمي   و ستمي عظيم محسوب مي
مجموع مجذورهاي دو ضلع ديگر بشود مگر آنكه نيمي از جمعـيـت دنـيـا را         

بختي و فالكت كند و كره خاكي را به سوي خودكشي انساني و    محكوم به تيره
هاي براندازانه بسيار  ديديم كه استادان رياضي گرايش بومي براند، آنگاه مي زيست

داشتند و رشته رياضي، مثل آثار ماركس در ميان اقتصاددانان،  بسيار بيشتري مي
داري  فهميم كه سـرمـايـه      گرفت. هرچه بيشتر مي  مورد حمله و سانسور قرار مي

شود. آنگاه است كه ديـگـر     تر مي مان هيوالتر و ديوسيرت واقعاً چيست، در چشم
 ممكن نيست بتوان ايستاد و دست و روي دست گذاشت و كاري نكرد.

كه اثري “  گوي بلورين” به نام  1980كار تلويزيوني شما در دهه 
تصويري اسپانيا شد، يا كتابي مثـل   -كالسيك در آفرينش صوتي

كه بخش بزرگي از آن، شكلِ تصويري گيرا و ” آموزش شهروندي”
گويايي داشت، نشانگر عالقه شما به انتقال ابزارهاي الزم بـراي    
تحليل نقادانه به نسل جوان است، آن هم بـه گـيـراتـريـن و            

ترين شيوه ممكن. به نظر شما در اين راستا چگونه   امروزي
 توان از فضاهايي مثل اينترنت بهره برد؟ مي

همتاسـت. در      گذرد، انقالبي منحصر به فرد و بي آنچه در اينترنت مي
يك دوره زماني بسيار كوتاه، تلويزيون كه قدرتمندترين ابزار كـنـتـرل      
ايدئولوژيكي در تاريخ بشر بوده است (حتي، براي مثال، بيشتر از كليسـا)   

يي عتيقه تبديل شده است؛ به چيزي كه در كنج خانه خـاك      به وسيله
خورد، مثل چرخ خياطي و ماشـيـن تـحـريـر (تـايـپ). جـوانـان                    مي

گيرند؛ تلويزيون حتي ديگر وسيله  شان را ديگر از تلويزيون نمي اطالعات
اسـت، و ايـن       “  آنالين” شان هم نيست. دنياي آنان   تفريح و سرگرمي

هاي  آورد. انقالب  نظيري را براي مبارزه انقالبي فراهم مي هاي بي امكان
اسپانيا [جنبش اعتراضي مردمي در اسپانيا كه از  “  م-15جنبش ”عرب و 
 هاي آن اند. شهر اين كشور آغاز شد] نمونه 58در  2011ماه مه  15روز 

با وجود آنكه شما كارنامه انتشاراتي پربـاري داريـد، و       
تـريـن    رغم اينكه سمت استادي در يـكـي از مـهـم           به

هـا   هاي كشور [اسپانيا] داريد، چندين بار در رسانه   دانشگاه
ايد. آيا بردن اين جايزه تغييري در اين وضـع    سانسور شده

 به وجود آورده است يا خواهد آورد؟
رغم  دهم، اما بايد بگويم به ببينيد، من اصالً به اين مسئله اهميت نمي
المللي است و هـرچـه        اين واقعيت كه اين جايزه يك جايزه معتبر بين

نباشد به دو استاد دانشگاه اسپانيا اهدا شده است (و يك جايزه نقدي نيز  
قـدر   هايي است كه شاهزاده آستـوريـاس عـالـي       دارد كه دو برابر جايزه

هـاي   يك از رسانه پردازد)، اخبار مربوط به اين جايزه در هيچ  خودمان مي
خبري اسپانيا منتشر نشده است. اينجا حرف ما بيشتـر نـه راجـع بـه            

هاي  ها و شركت سانسور، بلكه راجع به چيزي بدتر است: صاحبان رسانه 
ها  بينند، رسانه بزرگ سوداگري كه فراتر از منافع خودشان چيزي را نمي

اند. هيچ رسانه واقعاً همگاني يـي وجـود         اند و مال خود كرده را دزديده
ندارد كه بتواند از اين واقعيت بگريزد. اينجا آزادي بيان فقط در هـمـان    

 توانند خرج آن كنند. ميليونر مي حدي است كه چند مولتي
 La Pupila”هاي اخيرتان براي وبالگ  در يكي از نوشته

Insomne ”) “ايـد كـه      نـوشـتـه    (” خـواب  آموز بـي  دانش
يي كه سـزاوار      تواند به آن جامعه داري ديگر نمي سرمايه” 

ايد كـه   ، و نتيجه گرفته“ باشد اجازه وجود بدهد“  جامعه” نام 
برند، تازه آغاز  نام مي“  انقالب اسپانيا” آنچه از آن به عنوان 

شده و اول راه است. چند هفته پس از بيان اين نظر، باز آن  
 زنيد؟ را در جاهاي ديگر تكرار كرديد. چرا چنين حرفي مي

ايـم، پـس راه        بست و بدون راه گريز قرار گرفته ما در يك كوچه بن
ديگري براي بيرون رفتن نيست. اين بدان معنا نيست كه ما الـزامـاً از      
پيكارهايي كه پيش رو داريم پيروز بيرون خواهيم آمد، اما ترديدي ندارم 

اي خواهند كرد. امروزه همه به اين امر آگاهند كـه    كه مردم پيكار جانانه
از لحاظ اقتصادي، آنچه اكنون در سراسر جهان در جريان است، خيـلـي   
صاف و ساده، يك مبارزه طبقاتي است. نخستين كساني كه اين امر را    

اند كه از اين  آنهايي” ، “ وارن بوفه” اند، به قول سوداگر بزرگ  درك كرده
، يعني ثروتمندان و قدرتمندان؛ همان سوداگراني كه “ برند وضع سود مي

كشانند، در حالي كه پول بيشتر و بيشتري روي    دنيا را به مرز فاجعه مي
، ايـن  “ وال استريت” ، اقتصاددان نامي “ مايكل هودسن” اندوزند.   هم مي

آنچه در جريان است، مبارزه ” حرف را بارها و بارها تكرار كرده است كه 
و طبقه هاي مياني و “  پرده.  طبقاتي نام دارد؛ مبارزه طبقاتي صريح و بي
بينند. اما مبارزه متقابـلـي در       پايين هم بدجوري از اين وضع آسيب مي
انـد. در      اي را به نمايش گذاشتـه  پيش خواهد بود. در يونان پيكار جانانه 

كشورهاي عربي، در آمريكاي التين، در ايسلند و در پرتغال نيز همـيـن   
بيـنـي كـرد كـه          شود پيش مبارزه در جريان است. در اسپانيا هنوز نمي 

كشد، اما فعالً رشد و گسترش آن متـوقـف    به كجا مي“  م -15جنبش ” 
هاي زيـادي   نشده است. اما به شما بگويم كه پاييز امسال شاهد شگفتي 

 خواهيم بود.

 ادامه درباره  درگيري ميان دولت و ...



كنند، نظرشان را هر دقيقـه عـوض      كل مردم زمين را قرباني مي
بازي روي آب بـازي       كنند، و مثل كودكي كه با قايق اسباب مي
كشانند يا از غرق  كنند و به سقوط مي كند، كشورها را غرق مي مي

تر از اينـان   دهند. ديكتاتورهايي ناشنواتر يا پرتوقع  شدن نجات مي
تـرتـيـب،     [بـه  “  نرون” هرگز وجود نداشته است. حتي كاليگوال يا  

سومين و پنجمين امپراتوران روم در قرن اول ميالدي كه بسـيـار   
قدر فاسد و غارتگر نبودند، و هـرگـز      سنگدل و خونريز بودند] اين 

 همه قدرت هم نداشتند. اين
هايتان، چه آن ها كـه خـود بـه         در چند تا از كتاب

تنهايي نوشتيد يا آن ها يي كه به همراه لوييز تألـيـف   
تان)، شمـا    ترين كتاب طور در اين تازه كرديد (و همين 

روي تحليل نقادانه از مفهوم شهروندي و بـه هـم         
حـكـومـت    ” طور سنّتي از آن به عنوان  ريختن آنچه به

شود اصرار و تأكيد داريـد، و تـالش        ياد مي“  قانون
كنيد نشان دهيد كه تحقق آن [حكومت قانون] در      مي

پذير نيست. و حاال اين امر را  داري امكان نظام سرمايه
ترين اثر ماركس، يعني كتـاب   از راه تحليل پرخواننده

بريد. در مـقـايسـه بـا آثـار            ، به پيش مي“ سرمايه” 
”   نظم سرمايه”  تان، چه چيزي را در اين كتاب  پيشين

 ايد؟ تر بررسي كرده ايد يا ژرف تغيير داده
يي كه من و لوييز آلگره در آثار منتشر شده   كنم نظريه فكر مي
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متن زير ترجم مصاحبه يي است با كارلوس فرناندز ليريا، فيلسوف اسپانيايي. او و    
جـايـزه   ” اخيراً برنده   “  نظم سرمايه” رو، با انتشار كتاب  همكارش لوييز آلگره زاهونه

المللي  شدند، كه يكي از معتبرترين جوايز بين“ المللي ليبراتور براي انديشه نقادانه بين
به رغم اين واقعيـت كـه     ”گويد:  براي يك اثر منتشر شده است. اما فرناندز ليريا مي

المللي است و هرچه نباشد به دو اسـتـاد دانشـگـاه        اين جايزه يك جايزه معتبر بين
هايي است كـه   اسپانيا اهدا شده است (و يك جايزه نقدي نيز دارد كه دو برابر جايزه 

پردازد)، اخبار مربوط به ايـن جـايـزه در            قدر خودمان مي شاهزاده آستورياس عالي
در اين مصاحبه، كـارلـوس   “  هاي خبري اسپانيا منتشر نشده است.  يك از رسانه هيچ

اش، و رابطه آن با رخدادهاي  هاي اثر انديشمندانه درباره سكوت خود، محتوا و هدف
 كند. حياتي اخير، صحبت مي

جايزه ليبراتـور بـراي     ” اخيراً در ونزوئال، شما به همراه لوييز آلگره 
ترين جايزه يـي   را از آن خود كرديد كه چه بسا مهم“  انديشه نقادانه

شـود،   است كه به آثار انديشمندان چپ به زبان اسپانيايي اهدا مـي   
آوري چون ايسـتـوان      يي كه پيش از اين نيز به انديشمند نام  جايزه

مزاروش اهدا شده است. برداشت خود شما در اين مورد چيست، و    
يي خواهد كرد   به نظر شما، بردن اين جايزه چه كمكي به نشر نظريه

 ايد؟ تان از آن دفاع كرده كه شما در سراسر اثر تأليفي
من و لوييز به خاطر بردن اين جايزه بسيار خوشنوديم. در ضمن، از دولت ونزوئال،  
وزارت فرهنگ، و پرزيدنت چاوز سپاسگزاريم كه اين جايزه را بنياد گذارد و امـكـان   
معرفي و ارج نهادن به انديشه نقادانه و چپ را، كه خود را از سلطه نوليبراليسم رهـا  

ايـم   داند، فراهم آورد. همچنين، ما از آتيليو بارون، كه هرگز او را نديـده   كند و مي مي
ولي براي او احترام بسيار زيادي قايليم، و نيز از همه اعضاي هيأت داوران بسـيـار     

كنيم؛ در چند سال  ويژه، از فاروكو سستو و كارمن بوهوركز تشكر مي سپاسگزاريم. به 
طـور كـه      اند. همـان  ايم كه آنان به ما داشته گذشته ما هميشه مديون اعتمادي بوده

تـري   گفتيد، بهترين بهره اين جايزه آن است كه اينك كتاب ما در سطح گسـتـرده    
پخش خواهد شد. اميد ما آن است كه اين كتاب قطره كوچك ديگري در دريـاي       

زودي در آن وارد شويم، كه به نظر من پـيـكـار بسـيـار         پيكاري باشد كه ما بايد به
يي رودررو بـا    دشواري خواهد بود. آنچه ما در سطح جهان با آن رو به روييم، مبارزه 

داري است. در مدت بيست سال آينده، چاره ديگري جز اين نخـواهـيـم      خود سرمايه
 داشت.

كند، چرا كه يا  اي پيدا مي كل معناي تازه دارد به“  سوسياليسم يا مرگ” اين مسئله 
داري ما را. براي نمونه، ببينيـد در      داريم، يا سرمايه داري را از سر راه برمي ما سرمايه

لرزه يـك واحـد        متر بلندتر يا قدرت زمين 10گذرد. اگر سونامي اخير   ژاپن چه مي
بيشتر بود (و كيست كه بگويد امكان نداشت چنين بشود!)، يك دوجـيـن رآكـتـور          

ها هزار تن مي انجاميد. اصالً شـايـد       اي ويران و ذوب مي شد، و به مرگ ده هسته
ايـم   هاي باروتي نشسته شد كه مردم كل ژاپن را تخليه كنند. ما روي بشكه  الزم مي

“ بـازار ” كه در اختيار و مهار ديوانگان و جانيان است. آناني كـه [گـردانـنـدگـان]             
اند كه بـه بـازي        شان، واقعاً كيستند؟ هر طور كه حساب كنيد، ديوانگاني خوانيم مي

[قماربازي مرگ و زندگي] با كره خاكي ما سرگرمنـد،    “  رولت روسي” قمار خطرناك 

1 August 2011  

يا ما سرمايه داري را از سر راه بر مي 
 داريم يا سرمايه داري ما را

 كمك مالي رسيده
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