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رژيم هاي ديكتاتوري در خاورميانه، تسلط طلبي 
 امپرياليسم و تحوالت ميهن ما

ادامه سركوب خونين تظاهركننـدگـان در     
سوريه از سوي نيروهاي ساختارهاي امنيتـي  
وابسته به دولت بعثـي حـاكـم، كـوشـش          
كشورهاي امپرياليستي براي ايجاد زمـيـنـه      
هاي تصويب قطعنامه هاي مشـخـصـي در      
شوراي امنيت كه مداخله مستقيم آنـان در      
اين كشور را امكان پذير كند، سقوط طرابلس 
و شكست نيروهاي وابسته به معمر القذافـي،  
ديكتاتور ليبي، در زير بمباران هاي ناتـو، در    
صدر اخبار تحول هاي جهان در روزهـاي      
اخير بوده اند. ازهم پـاشـي سـاخـتـارهـاي          
عملكردي رژيم حاكم بر ليبي در زير بمباران 
هاي بي وقفه، برنامه ريزي شده، و هـمـه       
جانبه نيروهاي هوايي وابسته بـه پـيـمـان         
تجاوزگر ناتو، و نگراني هاي به حق در رابطه 
با آينده دموكراسي در ليبي،  يك بار ديـگـر   
ضرورت بررسي نقش ويرانگر نـظـام هـاي      
ديكتاتوري منطقه در فراهم آوردن شـرايـط   
عملكـرد و كسـب سـروري(هـژمـونـي)               

 امپرياليسم را پيش مي كشد.
اين امر با توجه به تحليل هـا و جـهـت        
گيري هاي موجود در ميان نيروهاي سياسي 
ميهن مان و به سبب تاثيري كه مي تواند بر 
شعار ها، اتحاد نيرو ها، و ايجاد جبهه واحـد    
 داشته باشد، از اهميت فراواني برخوردار است

كم نبوده اند آناني كه در هفته هاي اخـيـر   .
بي توجه به معادالت بغرنج حاكم و عـمـل     
كننده در مبارزه خلق هاي خاورميانه، يـا بـا     

كودكانه اي در راستاي مـردود     “ چپ روي” 
شمردن پايه هاي عيني اجتماعي و سياسـي  

مبارزه مردم سوريه، جنبش مردمي در اين كشور 
را به پيروي از برنامه هاي اياالت مـتـحـده و        
امپرياليسم متهم كرده اند، و يا اينكه با تـأيـيـد      
روند خون بار تحوالت در ليبي بدون هيچ گونـه  
توجهي به شعارها و طـرز عـمـل نـيـروهـاي           
اپوزيسيون مسلح اين كشور، عـمـالٌ در اردوي       
نيروهاي طرفدار امپرياليسم و هوادار شيوه تغييـر  
رژيم با دخالت نظامي و تداركات تسليحاتـي از    

 سوي قدرت هاي بزرگ، قرار گرفته اند.   
هر دوي اين موضع ها، يعني عدم توجـه بـه     
اين حقيقت كه اتخاذ سياست هاي نو ليبرالي در 
اقتصاد از سوي دولت سوريه در دهه هاي اخيـر،  
كه محصول آن جز فقر، بيكاري، و نبود امكانات 
رفاهي و اجتماعي براي توده هاي زحمـتـكـش    
نبوده است و سطح باالئي از نارضايتي را در اين 
كشور به وجود آورده است، و يا اميد واهي بستن 
به بمباران هاي هوايي بي وقفه انسـان هـا و         
مسكن هاي شان، جاده هـا، تـاسـيـسـات، و          
مركزهاي  اقتصادي و دولتي از سوي ناتو با اين 
آرزو كه دموكراسي و حكومت قانون در لـيـبـي    
بتواند برپا گردد، محصول بـي تـوجـهـي بـه            
قانونمندي هاي اجتماعي،  كم اطالعي، و سـاده  

 نگري به تحوالت بغرنج منطقه است.  
به باور ما، هيچ نيروي دموكرات و واقع گرايي 
در كشور ما و يا در منطقه خاورميانه كه تحوالت 
كنوني  را با دقت و حساسيتي درخور دنبال مـي  

ي را تائـيـد   خونينسركوب روند كند، نمي تواند 
به منظور به دست گرفتـن  سوريه دولت كه  كند

  3و   2ادامه در صفحات  

  “توسعه سياسي ليبرالي”هوادارانِ  “نا برابر”ميدان كارزارِ 
 با ارثيه ماركسيسم در كشورمان

در دلِ تحوالت و بحران ساختاريِ اقـتـصـادي و        
توسعه سـيـاسـي    ” سياسي كشورهاي غربي، هواداران 

در كشورمان با مشكل هـاي  “  اقتصاد بازار” و “  ليبرالي
نظري (تئوريك) و عملي  متعددي كه از حل كـردن      
آن ها عاجز مانده اند، روبه رويند. البته نـبـود آزادي        
بيان و نشر نظرهايشان در داخل كشور از جمله ايـن    
مشكل ها نيستند. اتفاقا سه دهه سركوب شديد رقيبِ  
اصليِ نظريه هاي شان و عدم امكان اشاعه عـلـنـي      
بديل ماركسيستي اين نظريه ها، تنها نقطه قوتي است 
كه از سوي اين دسته از هواداران ليـبـرالـيـسـم بـه         
نحواحسن مورد بهره برداري قرارمي گيرد. مركز ثقـل   
نظري(تئوريك) اين نَحله سياسي، برنظريـه بـرتـريِ        

اجتماعـي    -بالمنازع و ابدي بودنِ الگوي سياسي 
كشورهاي پيشرفته سـرمـايـه    “ بازار آزاد”متكي بر 

داري مبتني است. يكي از مهم ترين ركـن هـاي      
اين نظريه، چشم بستن و رد وجود، مقوله، و تهديد 
امپرياليسم است، و تاريخ و حركت نيروهاي چپ و 
ملي را، به دليل مبارزه شان با دخالت و نـظـارت     
استيالجويانه خارجي در امور داخلي مـيـهـن، بـه       

 شدت مورد انتقاد قرار مي دهد.
به نظر مي رسد كه اين نحله از ليبراليسم خـود    
را، بر خالف واقعيت، در حكمِ نماينده طيف هـاي    
مختلف ليبراليسم و بورژوازي  ملي ايران مي داند، 

اليحه حمايت از خانواده، جنبش زنان، 
 و ضرورت ادامه مبارزه با ارتجاع

ــث  ــح ب
پيـرامـون   

ــه  ”  ــح الي
حمايت از   

و “  خانواده
چگونگـي  
اجراي آن 

در 
كميسيون 
قضايي و   
حــقــوقــي 
مجلس، و 
بــه طــور   

كلي چگونگي نگرش به آن نـزد طـيـف هـاي             
گوناگون ارتجاع حاكم، جريان دارد. پس از آنـكـه      
دراوايل مرداد ماه سال جاري نايب رييس كميسيون 

اليحه حمايـت  “  23ماده ” قضايي اعالم داشت كه، 
از خانواده به دنبال بررسي هاي طوالني حذف شده 

مرداد ماه، از  22است، پايگاه اطالعاتي خبرآنالين، 
قول يكي از اعضاي اين كميسيـون خـاطـرنشـان       
ساخت كه، تغييرات ديگري در اليحه صورت گرفته 
و حق طالق براي زنان درصورت ازدواج مجدد مرد 
به اليحه مذكور افزوده شده اسـت. خـبـرآنـاليـن         

 -وظيفه دشوارِ جنبش كارگري
 سنديكايي در مرحله كنوني 

 7در صفحه 

  9ادامه در صفحه  
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و با لحني آميخته به اقتدار(اتوريته) درباره گذشته آن ها نظر مي دهـد.      
البته به دليل پديدار نبودن تشكيالت و حزبي از جانـب ايـن جـريـان         
سياسي، ناگزير فقط مي توان نظرها و تحليل هاي فعاالن و مفسران آن 
را به لحاظ فردي بررسي كرد. براي مثال، مقاله هاي اخير صادق زيـبـا    

لـيـبـرالـيـسـم       ”كالم، كه يكي از شخصيت هاي بارز و جنجالي هوادار
است، در تبيـيـن و دفـاع از تـفـكـر               “  اقتصاد نوليبرالي” و   “ سياسي

به طور عام، و محكوم كردن  ماركسيسم و به ويژه تـاريـخ   “  ليبراليسم“
حزب توده ايران، به صورتي وسيع منتشر مي شوند. برخي از رسانه هاي  

وهمـيـن طـورهـم        “)خبر آنالين“رسمي ذوب شدگان در واليت (مثل 
نـيـز بـدون درج        “  جرس“و  “ كلمه“سايت هاي اپوزيسيون سبز مانند 

جواب متقابل، تحليل هاي هواداران  ليبراليسم ماننـد زيـبـا كـالم و           
همفكران او را پوشش مي دهند. مي توان گفت كه در جنبش بـر ضـد      
ديكتاتوري واليي، به طور دقيق نظرات اين گرايش از ليبرالـيـسـم، در      

اقتصادي، مطرح بوده اند. ايـن جـريـان           –مرتبه يك رويكرد سياسي 
سياسي به دليل داشتن آزادي نسبي بيان و نشرنظرات در درون كشـور،  
داراي موقعيت منحصر به فردي است. ازاين روي، مهم است كه جنبش  

، و مخصوصا “ توسعه سياسي ليبرالي“مردمي، الگوي مورد نظر هواداران 
ميزان تعهد آنان  به ويژه نسبت به دموكراسي و آزادي را به طور دقيـق  

 بررسي كند. 
تحليل هاي اخير شخصيت هايي مانند صادق زيبا كالم و سلسه مقاله 

اقتصادي در روزنامه  -هاي ديگر تحليل گران هوادار ليبراليسم سياسي 
نشان مي دهند كه اين دسته از    “ دنياي اقتصاد“و “  روزگار“هايي مانند 
با تشتت نظري شديدي درگيرند. زيرا   “ توسعه سياسي ليبرالي“هواداران 

آنان با تحليل هايي سبك، توام با كلي گويي هاي غير مرتبط با اوضـاع  
ايران، و حذف مصلحتيِ تضاد ها و واقعيت هاي عيني در مورد بـحـران   
هاي متزلزل كننده كشورهاي سرمايه داري غربي، تصويري غيرواقعي از 

اقتصادي ترسيم كرده اند. دليل اينكه برخي از مقاله  –ليبراليسم سياسي 
هاي آنان با استقبال رو به رو مي شوند، جوابيه هاي جنجالي يي اسـت  
كه به ياوه گويي هاي امثال احمدي نژاد  درباره  غرب ومدرنيتـه مـي     
دهند.  توجيه آنان در مورد برتري رويكرد سرمايه داري ليبرالي، عمومـا   

بدين معنا كه آنان جـهـان       –بر پايه مقايسه يي مكانيكي مبتني است 
بيني واپس گرايانه و آزادي شكن، فساد اقتصادي، ناهنجاري تصميم ها 
و كنش هاي درون روبناي سياسي رژيم واليي را در مـقـابـل ثـبـات        
سياسي و اجتماعي، و نيز آزادي هاي فردي موجود در كشورهاي غربـي  
قرار مي دهند. اين نوع استدالل هاي ساده و در سطح، واضح است كـه   
تا به حال هر باره جواب هاي ساده و سطحي يي در تـائـيـد الـگـوي          
كشورهاي غرب در مقام جايگزيني از براي رژيم واليي دريـافـت مـي      
كرده اند. ولي دو عامل اين معادله مصنوعي را  شديدا متـزلـزل كـرده       

رژيم واليي بخش اساسي الگوي اقتصادي سرمايه داري     -است: الف  
را، كه در خرداد ماه تحسين و تشويق “  اجماع واشنگتن” نوليبرالي، يعني 

گزارش صندوق بين المللي پول را نثار اين رژيم ساخت، به طور وسـيـع   
اقـتـصـادي در        –منبع اين الگوي اجتماعي  -عملياتي كرده است؛ ب 

كشورهاي سرمايه داري پيشرفته به لحاظ ساختاري دچار بحران گشته، 
و در مقام يك سرمشق براي كشورهاي رشد يابنده به شدت بي اعتبـار  
 -شده است. فعاالن سياسي ليبرال مانند زيبا كالم  از تحليل اقتصادي   

سياسي و بحث و بررسي در باره نقصان هاي فاحش و تضاد هاي عميق 
فراروي اين الگو، و نيز تاثير مخرب آن ها بر سازنده هاي(مولفه هـاي)   
دموكراسي و آزادي در غرب، به وضوح طفره مي روند. براي مثال، مقاله  
هاي اخير آنان در باره بحران اقتصادي اروپا، تظاهرات يونان، رسـوايـي   
عظيم امپراتوري رسانه اي مرداك، و شورش هاي اخـيـر لـنـدن، بـا          
فروكاستنِ بحث به سطح مسايل فرعي و ذهني، بر واقعيت هاي نـظـام   
سرمايه داري چشم فرومي بندد. در مقابل، براي جبران فقر نظريـه اي    
(تئوريك) اين نحله از ليبراليسم، با تحريف مبتذالنه تاريخ كشورمان و     
حمله به چپ، مخصوصا به حزب ما، در صدد كسب اعتبار براي پالتفرم 

مقاله هوشنگ ماهـرويـان بـا      سياسي خويش برمي آيند. به طور مثال،  
 ”نقش تشكل هاي چپ گرا در ضعف تاريخي ليبراليسم ايـران “عنوان:  
مرداد ماه) ، در توجيه  ضعف و بن بست نـظـري كـنـونـي          3(روزگار،  

هواداران سرمايه داري ليبرالي در اشاعه دموكراسي و آزادي، قابل توجه 

است! هوشنگ ماهرويان، بدون اهميت دادن به شعور خوانندگان، بـا دوخـتـن       
زمين به آسمان و نقل قول ها و نتيجه گيري هاي غير مستنـد و نـظـرهـاي         

توده اي ها در زندان موجب مي شدند كه خليل ملكـي در    “شخصي يي مانند:  
لنين مقصر است كه در ايـران ولـتـر و        “، و يا “ زندان شلوار خود را خراب كند

، سرانجام به اين نتيجه عجيب و حيرت آور مي رسد ”منتسكيو مطالعه نمي شود
كه: فرهنگ استبداد در كشورمان را  بايد به حساب ماركسيست ها و حزب توده  
ايران گذاشت. براي ماهرويان  فاصله زماني يي حدود دو قرن بين لنين با ولتـر   
يا منتسكيو مهم نيست. او توضيح نمي دهد كه چرا قبل از لنين يا تاسيس حزب  

)  در ايران  كسي ولتر و منتسكيو نمي خواند و اگر خوانده نمي شد  1320ما (در  
چه دليلي داشت؟ ماهرويان آن چنان در صدد كوبيدن حزب توده ايران است كه 
سوال اصلي در مورد رابطه استبداد و ليبراليسم را فراموش مي كنـد: آيـا  دو          
حكومت استبدادي سلطنتي و مذهبي مجالي براي ظهور اين نوع مـتـفـكـران       
مترقي و بشر دوست مي داده اند؟ در پايين همان صفحه اين روزنامه  مقاله زيبا  

، و در     “ ارثيه ماركسيسم مانع توسعه سياسي ليبرال در ايـران   “كالم با عنوان:  
ادامه همين نوع استدالل، مدعي است كه، حزب توده ايران مـانـع گسـتـرش         

اصـول  “ليبراليسم است. او حتي به اين نتيجه مي رسد كه، مبـنـاي نـگـرش          
به  عرصه بين المللي نيز حزب ما است. به عبارت ديگر، تالش كساني   “ گرايان

 ”اصول گرايـان ”مانند زيبا كالم  تلقين اين نكته است كه حزب ما با قانع كردن
، زمينه ايجاد مباني ليبراليـسـم و     “ استكبار“و تغيير دادن ذهنيت آنان نسبت به 

پياده كردن نظرهاي ولتر و منتسكو را نقش بر آب كرد! زيـبـا كـالم  بـدون            
سال پيش، يعني قبل از تاسيس حزب ما ،    70ذكرهيچ مثالي، ادعا مي كند كه 

فعاالن سياسي رقيب هاي خود را صرفا بر پايه عملكرد و انديشه هـاي شـان       
مورد انتقاد قرار مي دادند. او باز هم بدون ارائه كوچك ترين مدركي مدعي است 

 “ شـخـصـيـت كُشـي       ” كه حزب توده ايران  اين عرف را از بين برد و شيـوه    
نشان دادن شخص و يا نيروي سياسي به بيگانگان، نيز تقصير حـزب  “  وابسته”و

توده ايران است. زيبا كالم  به اين نتيجه نيز مي رسد كه حـزب تـوده ايـران         
(مورد نظراو) شده است.    “ لبيراليسم سياسي” موجب تداوم استبداد و عقيم ماندن 
آن چنان بي پايه انـد كـه      “ روزگار“روزنامه  9محتواي اين دو مقاله در صفحه 

يك خواننده جوان و احتماال ناآشنا به تاريخ كشورمان را مي توانند به اين نتيجه 
شاخ دار برسانند كه حزب توده ايران به نحوي در راس قدرت حكومتـي بـوده     

سال گذشته ماهـيـت دو      70است! اين مقاله ها عمال وانمود مي كنند كه طي  
، تحـجـر   “ استبداد شرقي“رژيم حاكم(سلطنتي و واليت فقيهي) ، ارثيه فرهنگ   

ديني، به همراه دست اندازي هاي استعمار و امپرياليسم، از علت هاي اسـاسـي   
نبود دموكراسي و آزادي در ايران نبوده و نيستند، بلكه ماركسيست ها مسـئـول   

و لنين، توده  -پرورش استبداد و شخصيت كشي به جاي  بحث سياسي بوده اند 
اي ها، بيژن جزني ها، مجاهدين و دفتر تحكيم بـاعـث كـوتـوـلـه مـانـدن                

و سانسور كتاب ها و آثار كالسيك در باره دموكراسي و آزادي بوده “  ليبراليسم” 
سال گذشته حزب ما كمتر از ده سال  70اند. كافي است اشاره كنيم كه: در طي   

فقط فعاليت علني و نيمه علني كرده است. توده اي هـا بـه دلـيـل  اتـهـام               
داده اند، و بر اين اساس هيچ گاه  بيشترين هزينه را ”بيگانگان“به “   وابستگي” 

مشوق رواج اين گونه انگ زني ها نبوده اند. همين طور مجاهدين، جزني ها، و    
يا دفتر تحكيم نيز به سبب فشار شديد اختناق مدت زماني كوتاه فعاليت داشتند. 
به اين ترتيب، اين ماركسيست ها (به زعم زيباكالم) چگونه توانستند عرصـه را    

كه ماهرويان و زيبا كالم  -بر ليبرال ها اين گونه تنگ كنند؟ آيا  بورژوازي ملي 
 -در ذهن خود آن ها را در برابر ماركسيست ها آنقدر بي مايه ترسيم مي كنند   

خود زير فشار سركوب نبود؟ درشرايط كنوني جنبش، اين تهمت و افتـرا هـاي     
اغراق آميز و غير واقعي و لولو سازي از حزب توده ايران و ماركسيست هـا بـه     

يـي   ”شخصيـت كشـي    “جاي برخورد منطقي و بحث متقابل،  شبيه به همان 
كه زيبا كالم به ديگران نسبت مي دهد؟ آيا تازاندن اين نوع تك گويي و  نيست

تك صدايي مخرب(به جاي چند صدايي) بين نيروهاي سياسي، هيزم ريختن در   
آتش معركه ديكتاتوري و استبداد واليي نيست؟ در شرايط كنوني كشـورمـان،     
پاسخ و برخورد مستقيم نيروهاي سياسي به جزئيات نگاري بي مايه اين قبـيـل   
تاريخ نويسي ها و اتهام زني هاي  ناروا نيز كمكي به جنبش مردمي نمي كنـد.  
بررسي هسته اصلي نتيجه گيري هاي جنجال آفرين اين گرايش سياسي، كـه     
ديگر قادر نيست با تحليل هاي منطقي و بر پايه سند، شايستگيِ موضع و برنامه 
خود را در مورد شرايط مشخص كنوني بيان كند، مفيد تر به نظـر مـي رسـد.        
شايسته است كه فعاالن سياسي يي مانند زيبا كالم ها و ماهرويـان هـا هـم        
متقابال با حزب ما و ديگر نيروها، بنا بر موضع و برنامه هاي خود در زمـيـنـه        
شرايط كنوني به منظور گذر از ديكتاتوري، وارد بحث منطقي شوند. حزب ما از    
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واقعيت هاي عيني نمي گريزد و براشتباه چشم نمي بندد، و مي داند كـه  
كارسياسي موثر دائما با امكان خطا و شكست روبه رو است. تداوم فعاليت 

ساله حزب توده ايران دقيقا به دليل حركت تكاملي در تحليل ها و     70
برنامه هاي آن، و درس گيري از هر مرحله خطير و كليدي زندگـي آن    
است. ما به زيبا كالم ها و ماهرويان ها اطمينان مي دهيـم كـه روزي        
ابرهاي سياه اختناق و نبود آزادي نشر سندها و پژوهش هـا پـراكـنـده       
خواهند شد و تاريخ نويسيِ رژيم حاكم در هزارتوي جعل ها و دستكاري 
در واقعيت هاي سرگذشت مبارزات مردمي به داالن بسته خواهد رسيـد.  
روزي  خواهد رسيد كه حزب ما خواهد توانست بر پايه مدارك واقعي در 
بحث منصفانه و آزادانه يي  در باره تاريخ پر افتخار خود به طور مستقيـم  
اظهار نظر كند. ولي در حال حاضر هدف ما توده اي ها كمك به سطـح   
ارتقاء جنبش مردمي و ايجاد اتحاد وسيع نيرو ها براي گذر از ديكتاتوري 

سال فعـالـيـت     70است. لزوم ايجاد اين جبهه وسيع مهم ترين درس از  
حزب در راه بهبود زندگي مردم كشور مان است.   هواداران ليبرالـيـسـم     
مانند زيبا كالم ها در طي دو دهه گذشته عمال نتوانسته اند الگوي بومي 
يي منطبق بر شرايط مشخص كشورمان بدست دهند. توليد كـار آنـان        

، و  اقتباس از تئوري هاي كلي متعلق “ ترجمه اي“عمال به فعاليت هاي 
هم اكنون آنان  بـا       به نخبه هاي كشورهاي غربي، محدود مانده است. 

تضاد ها و پارادوكس هاي  حل نشدني يي روبه روينـد كـه خـروارهـا         
ماركسيسم ستيزي و تحريف تاريخي در آميزه آن، گشايشي از براي كـار  
فروبسته آنان به همراه نداشته است. اتفاقا سوء اسـتـفـاده شـان ازجـو           
سركوب ماركسيسم، و بهره جويي سوداگرانه از اتهام هاي بدون سـنـد،     
عيارِ خالص بودن تعهدشان نسبت به مقوله آزادي و تحليلي منصفانه از   
شرايط اقتصادي و سياسي گذشته و حال را زير عالمت سوال مي بـرد.    
آنان از بررسي و مقايسه مستقيم  نظرات شان با برنامه ها و تحليل هاي 
كنوني حزب ما به وضوح فرار مي كنند. بخت ياريِ تحليل گراني ماننـد   
زيبا كالم در آن است كه دردرون كشور حتي كوچك ترين اشـاره بـه       
 -برنامه هاي كنوني و تحليل هاي حزب ما در ارائه بديل ديگراجتماعـي 

اقتصادي اكيدا ممنوع است. زيرا پيش بيني ها و تحليل هاي نيـروهـاي    
مترقي ماركسيستي و از جمله حزب ما، نشان دهنده پيامدهـاي بسـيـار      

شـوك  “مخرب الگويي است كه هم اكنون رژيـم واليـي آن را بـا              
، عملياتي كرده است. و آن چيزي “دموكراسي بازار“اما منهاي “ اقتصادي

نيست جز همان بخش كليدي رويكردي كه در طول دو دهه گذشته نزد 
زيبا كالم ها و برخي چپ هاي سابق در حكمِ يك ايده آل و گشاينده درِ 
همه مشكل ها مطرح  بوده است. قابل توجه است كه ايـن دسـتـه از         

نسبت به روش پينوشه وارِ تـحـمـيـل     “  توسعه سياسي ليبرالي“هواداران 
بخش اقتصادي الگوي مورد نظرشان و نيز تحميل رياضت كشـي بـه       
زحمتكشان نه تنها اعتراض نداشته اند، بلكه ميزان آن را حتي نـاكـافـي    
هم ارزيابي مي كنند. اين در حالي است كه پيامدهاي ضد انساني برنامه  
هاي اقتصادي رژيم واليي با انزجار افكار عمومي روبه رو شـده اسـت،     
ولي هرگونه اعتراض جدي نسبت به آن، يا حركت صنفي بر ضـد آن،      

بدين “ ليبراليسم سياسي“سركوب مي گردد. بحث هاي انتزاعي هواداران 
جهت كوتوله و بي زند و زا مانده است كه آنـان بـه مـنـافـع مـادي               
زحمتكشان توجهي ندارند. حمله هاي سيستماتـيـك اخـيـر هـواداران           
ليبراليسم به ماركسيسم و حزب ما، دقيقا  با هدف حذف عامل سيـاسـي   
مدافع نيروي كار انجام مي شود. بنابراين پر واضح است كـه روبـنـاي         
سياسي رژيم واليي در مقام متولي سرمايه هاي كـالن، از هـر نـوع            

 رودررويي با نيروهاي مدافع زحمتكشان استقبال مي كند.
پس براي جنبش مردمي كشورمان مفيدتر آن اسـت كـه هـواداران        

پارادوكس موقعيت كـنـونـي خـود در دلِ             “   توسعه سياسي ليبرالي“
. هـواداران     1ديكتاتوري حاكم را از جنبه هاي مشخصي توضيح دهند:    

 “ جـراحـي بـزرگ     “اين آموزه سياسي چگونه در مورد خطوط بنيـادي    
اقتصادي با دولت كودتا و بر خالف منافع ملي و خواست مردم هماهنگ 
مي شوند، ولي همزمان مي توانند آزادانه روبناي سياسي رژيـم واليـت     

در غرب، به زير ضربه “  صالبت دموكراسي” فقيه را بر پايه مقايسه آن با 
ساخته و  “شوك درماني”. چرا كساني كه سياست  2هاي انتقاد بگيرند؟  

را افشاء مي كنند و منافع سرمايه هاي كـالن   “ استكبار جهاني“پرداخته 
انگلي  كشورمان را زير سوال مي برند با خطرهاي جدي و اتهـام هـاي     

امنيتي روبه رو مي شوند، اما اين هواداران ليبراليسم كامال بر خـالف مشـي       
نه تنها از آزادي بيان مخالفان خود دفاع نمي كنند، بلكه حتي فـرصـت    “ ولتر“

طلبانه از آن سوء استفاده هم مي كنند؟ تحليل گراني مانند زيـبـا كـالم هـا         
ي است، يـا  “ ولتر“آنان از نوع “   ليبراليسم“بجاست كه توضيح دهند: آيا مشي  

ي كه اعتقادي به دموكراسي و عدالـت اجـتـمـاعـي        “ فردريك هايك“از نوع 
نداشت؟ در حال حاضر رفتار و تحليل هاي انتزاعي آنان به كمونيست ستيزاني 

ي بيشتر شبيه است. پارادوكس موقعيت و فعـالـيـت     “ ليبراليسم هايك“از گونه 
جو سركوب در ايران را اگر در كنارِ “  ليبراليسم“هاي اين جريان سياسي مدافع 

شاهد پيچيدگي جدي تـري    و اختناق ناشي از كودتاي انتخاباتي بررسي كنيم، 
به اين دليل كه تالش گسترده امنيتي و تبليغاتي ديكتاتوري  در آن خواهيم بود.

، هـنـوز بـه      “ فتنه خارجي“حاكم در سركوب جنبش مردمي به بهانه مبارزه با 
صورت وسيع ادامه دارد. حبس موسوي و كروبي، برپايي دادگاهاي فرمـايشـي،    

رابطه بـا    “شكنجه و قتل زندانيان سياسي، دقيقا بر مبناي همين اتهام سنگين 
ليبراليسـم  “توجيه مي شوند. در صورتي كه اين تحليل گران   “ دشمنان خارجي

به همراه حمله و انتقاد به ماركسيست هاي كشورمان  و لجن پراكني  “ سياسي
 –به تاريخ پر افتخار نيروهاي مدافع زحمتكشان، مجازند از روش سـيـاسـي        

اقتصادي ليبرالي كشورهايي دفاع كنند كه رژيم واليي آن ها را به طور صريح 
هم اكنون زنان و مرداني  به اتهام هـاي واهـي        مي نامد.  ”دشمن  خارجي“
در سياه چال هاي رژيم بدون هيچ مدركي شـكـنـجـه و        “وابستگي به غرب“

 كشته مي شوند. 
بجا است كه زيبا كالم و ماهرويان توضيح دهند كه، اين تاريخ نويسـي آن    
هم به سبك رژيم واليي شان، و به فراموشيِ سپردن گزينشي شان، و تطهيـر  
دو رژيم  استبدادي شاهي و واليي در مقاله هاي شان، چه كمكي به جنـبـش   
مردمي و مبارزه با ديكتاتوري حاكم مي كند؟ اين نوع مقاله نويسي برضد چپ 
و با پنهان شدن پشت دامن قباي رژيم واليي، كه براي اثبات نظر خود و دامن 

وضع خراب شلوار ”مجبور است تصوير مبتذلي از “ضد توده اي“زدن به ذهنيت 
را نقش بزند، كارغلطي است. دراينكه كساني مانند زيبـا كـالم،       “ خليل ملكي

خرافي كشور و مدرن شدن روبنـاي    –صادقانه خواهان تغيير چارچوب مذهبي 
سياسي اند شكي نمي توان داشت. ولي براي جنبش مردمي مفيد تر آن اسـت   
كه اين دسته از مدافعان ليبراليسم از دادن درس اخالق پرهيز كنند، و به جاي 
ناله و شكايت از ارثيه ماركسيسم و تظاهر به قرباني بودن، نشان دهند كه آيـا    
توانايي اعالم موجوديت در يك حزب و سازمان و ارائه و تبيين برنامه خاصي را 
دارند يا نه؟ و مهم تر اينكه، نشان دهند آيا در مبارزه يا مقابله با ديكـتـاتـوري    

 حاكم، حاضرند واقعا ريسك و هزينه كنند؟ 
بحران و تحوالت بسيار مهم در كشورهاي غربي، برخالف تبليغات رژيم و يا 
برخي ذهن گرايي هاي چپ گرايانه و بيان هاي آنارشيستي، به منزله سـقـوط   
سريع الوقوع نظام سرمايه داري نيست. ولي اين بحران هاي ساختاري پي در    
پي سرمايه داري در چند سال گذشته نشان داده است كه الـگـوي مـبـتـنـي         

اقتصادي در حال افول به لحاظ مادي و معنوي اسـت.    –برنوليبراليسم سياسي 
دموكراسـي  “در كنار  “ بازار آزاد“الاقل اكنون مي توان گفت كه نقش محوري 

توسـعـه   “هواداران ديگر به شكل موجود آن نمي تواند ادامه داشته باشد.   “بازار
از قبيل زيبا كال م ها مي بينند كه پيش بيني ماركسيست هـا  “  سياسي ليبرالي

در باره عرصه تحوالت جهاني و در مورد ورشكستگي نهايي نولـيـبـرالـيـسـم       
اقتصادي و دموكراسي بازار و پيامدهاي بسيار مخرب آن، صحيح بوده اسـت.    
فرايند رشد آگاهي اجتماعي در جهان، بر خالف تعريف هاي انتزاعي از آزادي و 
دموكراسي، به پيش مي رود.  زحمتكشان در پهنه جهان متوجه شده انـد كـه      

، انگيزه ثروت سازي خصوصي، در مـقـام   “فردي“قانون بازار آزاد،  ارزش هاي 
مبناي توليد، رشد، و اخالق اجتماعي، بر خالف منافع آنان عمل مي كنند. مـي   
توان ديد كه عامل تعيين كننده در فرايند كالن قرن بيست و يكم، مبارزه براي 
ترقي بشر بر پايه آزادي هاي دموكراتيك و بر محور عدالت اجتماعي و منافـع  

كشورهاي  “ دموكراسي واقعا موجود“جمعي است، و هدف آن نيز بسيار فراتر از 
اقـتـصـادي، كـه         –سرمايه داري خواهد بود. تاريخ بر سينه ليبراليسم سياسي  

هواداران آن در ايران از جمله برخي اصالح  طلبان و چپ هاي سابق كه آن را 
براي رفع مشكل هاي كشورمان تجويز مي كنند، دست رد مي گذارد. در طول  
چند سال گذشته، عرصه نظري وعملي براي ليبراليسم، سوسيال دموكرات هاي 
راست گرا، و راه سومي هاي آنتوني گيدنز، بسيار تنگ شده اسـت. زيـرا كـه         
قشرهاي مختلف زحمتكشان در پهنه جهان، با پوست و گوشت خود احسـاس    
مي كنند و همچنين براي شان مشخص شده است كه اين نيروها، دمساز  بـا    
خطرناك ترين و فاسدترين سرمايه هاي كالن، آينده بشر را بـه مـخـاطـره         
انداخته اند. بر اثر تحوالت كنوني جهان، خصلت ضد عدالت اجتماعي و غـيـر      

 ...ميدان كارزار نابرابر هواداران ادامه 

 5ادامه در صفحه 
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 درگيري هاي خونين در مناطق كردنشين
درگيري نظامي ميان واحدهاي سپاه پاسداران و   
نيروهاي وابسته به پژاك در نوار مرزي ايـران بـا       
عراق و گلوله باران سنگين مـنـاطـق مسـكـونـي         
درخاك كردستان عراق توسط سپاه درصدر خبرهاي 
هفته هاي اخير قرار داشت. اين درگيـري هـا بـا         
حمالت پي در پي نيروي هوايي ارتش تركيـه بـه     
مناطق كردنشين عراق در مجموع وضعيت بغرنج و 
خطرناكي را پديد آورده است كه به حق نـگـرانـي      

 همه نيروهاي مترقي منطقه را برمي انگيزد.
چنين تحوالتي در منطقه آبستن حـوادث خـاور     
ميانه و نيز با توجه به رويـدادهـاي آن ضـرورت          
افشاي هر گونه سياست جنگ افروزانه را در دستور 

 كار حزب ها و نيروهاي مترقي قرار مي دهد.
سپاه پاسداران با دستاويز قراردادن تـحـريـكـات     
جريان هاي مشكوك و ناسالمي چون پژاك درصدد 
ايجاد فضاي امنيتي و گسترش آن به همه كشـور    
است تا به اين طريق سياست هاي ضد ملي رژيـم    
واليت فقيه بدون برخورد با مخالفت هاي مـردمـي   
به اجرا گذاشته شود. بزرگ نمايي گروه هاي مسلح  
ناسالم و فاقد پايگاه مردمي و سپس آغاز درگـيـري   
نظامي محدود و حساب شده با ايـن جـريـانـات،         
بخشي از سياست سپاه و رژيم در منطقه كردستـان  
است. بي جهت نبود حسين طائب رييس سـازمـان    
اطالعات سپاه طي گفت و گو با خبرگزاري فـارس  

شهريور ماه با تاكيد بر ادامه برخورد نظامي اعالم  4
با برخوردهاي جدي كه نيروي زمـيـنـي    ” مي دارد:  

سپاه انجام داده است كامال تحركات اين گـروه در    
كنترل قرار دارد با ادامه اين حركت ها ... منطقه را      

 “از حضور اين عناصر ... پاكسازي مي كنيم.
تجربه سي سال اخير در جمهوري اسالمي ثابـت  
مي كند، نمي توان با جنگ و خونريزي صداي حق 
طلبانه اي خلق هاي ساكن ايـران را خـامـوش          
ساخت. وجود جريانات به شدت ناسالم نظير پژاك و  
يا گروه هاي مذهبي قشري و افراطي به نوبه خـود  
از نتايج سركوب در ساليان اخير و بي توجهـي بـه     
حقوق و خواست هاي برحق مردم كرد اسـت. در       
حقيقت ريشه تمامي جريانات مشكوك و ناسالـم و    
رشد آن دركردستان و ديگر مناطق قومي كشور، در 
سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي رژيم واليـت    
فقيه بويژه سياست اعمال ستم ملـي در پـوشـش        
قشريت و تحجر مذهبي است. سپاه پـاسـداران در      
اوضاع كنوني ضمن هماهنگي با ارتـش تـركـيـه،       
ارتشي كه عضو پيمان ناتو بوده و سابقه اي مشابـه  
سپاه در سركوب خلق ها دارد، مي كوشد به زعـم    
خود موقعيت و جايگاه جنبش هاي مردمي و مترقي 
را تضعيف ساخته و دراين كار از اقدام هاي جريانات 
مشكوك مانند پژاك بهـره بـرداري مـي كـنـد.            
گسترش درگيري هاي نظامي در منطقه كردستـان  
به هيچ رو به سود منافع كشورهاي منطقه و حقوق 

 خلق هاي ساكن آن نيست. 

از تنش، خون ريزي و سركوب فقط و فـقـط   
امپرياليسم و ارتجاع سود برده و مـي بـرنـنـد.       
حزب توده ايران كشتار مردم بي پناه در مناطق 
كردنشين را محكوم كرده و يگـانـه راه حـل        
صحيح را تامين حقوق خلق كرد در چـارچـوب   

 ايران و تماميت ارضي آن ارزيابي مي كند. 
 

هدفمندي يارانه هـا و افـزايـش          
فشـار آزادسـازي      -مشكالت مدارس

اقتصادي دليل افزايش ترك تحصـيـل   
 كودكان و نوجوانان 

 
يكي از نتايج آزاد سازي اقتصادي كه تاكنون 
كمتر به آن توجه شده است، افزايش مـعـضـل    
هاي نظام آموزشي واپس مانـده جـمـهـوري       
اسالمي است. چند ماه پس از اجراي هدفمـنـد    
سازي يارانه ها گزارش ها حاكي از نـاتـوانـي      
اغلب دبستان ها و دبيرستان هاي سراسر كشور 
در پرداخت هزينه هاي شان است.  خبرگـزاري   

تيرماه، گزارش مي دهد كه، بيشتر مديران مدارس از افزايش قبض هاي آب، برق و گاز و  26مهر، 
به طور كلي باال رفتن هزينه ها انتقاد كرده اند و نسبت به ادامه اين وضعيت هشـدار داده انـد.         

مصائب هدفمندي براي مدارس؛ مديران: دخل و خرج مان با هم نمي  ” خبرگزاري مهر مي نويسد:  
خواند. افزايش قبوض آبونمان اين روزها به يكي از جدي ترين مشكالت مديران مدارس تبـديـل    
شده است. آنها مي گويند درصورت افزايش نيافتن سرانه مدارس توانايي تنظيم دخل و خرج هزينه 
هاي خود را ندارند... هدفمندي يارانه ها موجب افزايش هزينه ها در آموزش و پرورش و فشار بـر     

در ايـن    “  قشر محروم جامعه مي شود و ميزان ترك تحصيل را در دانش آموزان افزايش مي دهد.
در حـال حـاضـر      ”گزارش از قول معاون اسبق حقوقي وزارت آموزش و پرورش اعالم شده است: 

 4هزار تومان است كه اين رقم براي دانش آموزان آمريكـايـي      550سرانه هر دانش آموز ايراني 
هزار تومان است. با توجه به تورم تحميل شده ناشي  500ميليون و  4دالر يعني حدود  500هزار و 

از اجراي اليحه هدفمند كردن يارانه ها، بايد سرانه افزايش يابد در غير اين صـورت وضـعـيـت         
 “كسري شكننده آموزش و پرورش وخيم تر خواهد شد.

از ديگر سو گزارش ديگري در خصوص پيامد آزاد سازي اقتصادي بر آموزش و پرورش خـاطـر   
هم اكنون مدارسي را در شهر تهران داريم كه مدير براي رفع هزينه هاي اولـيـه   ” نشان مي سازد:  

مدرسه و دانش آموز دست به دامن كمك هاي مسجد و صندوق هاي مـحـلـي مـي شـونـد...             
 100تـا     80كارشناسان اقتصادي مي گويند كه اين طرح (هدفمند سازي يارانه ها) بطور ميانگين  

هزار تومان بار مالي خانواده ها را در مورد آموزش افزايش مي دهد... مديران برخـي مـدارس در         
مواجه با قبوض ميليوني آب، برق و گاز دست به دامان كمك هاي والدين شده اند. مدير يكي از    

ميليون  3تهران در اين باره مي گويد، آخرين قبض گاز براي ماه بهمن و اسفند  14مدارس منطقه 
هزار تومان است كه نتوانستم بپردازم و آن را به اداره برده و گفتم خـودشـان چـاره اي           200و 

 “بينديشند. هزينه آب و برق نيز به همين منوال است و توان پرداخت آن را نداريم.
حاصل چنين وضعيتي فروپاشي باز هم بيشتر نظام آموزشي و رشد نگران كنـنـده آمـار تـرك         
تحصيل دانش آموزان به ويژه كودكان و نوجوانان طبقه هاي محروم جامعه است. برپايه آمارهـاي   

 رسمي، در صورت ادامه اين وضع، مدارس دولتي قادر به ادامه فعاليت نيستند. 
مرداد ماه، بـا     5كارشناسان سابق وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه يي با خبرگزاري ايسنا، 

صراحت اعالم كرده اند كه، برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد كه در سال تحصيـلـي جـديـد       
درصورت ادامه اوضاع كنوني با يك افت شديد تحصيلي در كنار ترك تحصيل وسـيـع روبـه رو        

 خواهيم بود كه در تاريخ آموزش و پرورش كشور كم سابقه خواهد بود.
 

 وضعيت وخيم درياچه اروميه، و نقش ويرانگر قرار گاه خاتم االنبياء سپاه 
هنوز زماني دراز از سخنان احمدي نژاد پيرامون تدوين و اجراي برنامه دولت براي احياي درياچه 
اروميه سپري نشده بود كه رسانه هاي همگاني خبر دادند كه از وسعت و عمق يكي از مهم تريـن  
و زيباترين درياچه هاي كشور(درياچه اروميه) به سرعت كاسته مي شود و خشكيدن دريـاچـه آن       
چنان روند شتابنده اي به خود گرفته است كه گستره نمك و غبارهاي آلوده به نمك به زمين هاي 

اسـتـانـدار    ” مرداد ماه، گزارش داد:       2كشاورزي هم رسيده است. در همين حال خبرگزاري مهر،  
آذربايجان غربي در خصوص بحران فعلي درياچه اروميه با بيان اينكه با سه راهكار جدي، كاهـش  
بحران درياچه اروميه را پيگيري مي كنيم اظهار داشت، اين سه راهكار در حال عمليـاتـي شـدن      

بي توجهي به برنامه جلوگيري از خشكيدن، و “  هستند ولي متاسفانه با كمبود اعتبار مواجه هستيم. 
سپس احياي درياچه اروميه، فقط بخشي از مشكل كنوني محسوب مي گردد. به طور مثال، چـنـد    
ماه پيش مسئوالن دولت كودتا و برخي نمايندگان مجلس با تب و تاب فراوان از تـدويـن طـرح        
انتقال آب رود ارس به درياچه اروميه سخن گفتند. اما اكنون يكي از نمايندگان رژيم در مجـلـس    
گفته است كه اين طرح تبليغاتي بود و در اصل بحث انتقال آب از رود ارس براي تامين آب شُرب 
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 ادامه در حاشيه رويدادهاي هفته  ...
شهرهاي صوفيان و شبستر در آذربايجان شرقي بوده است. نكته يي  
كه تاكنون در خصوص خشك شدن درياچه اروميه پنهان مانده و يا 
در واقع پنهان نگاه داشته شده است، اجراي طرح هاي جاده سازي، 
آب رساني، و سد سازي هاي غير استاندارد و غير كارشناسانـه يـي     
است كه طي نزديك به دو دهه گذشته از سوي قرار گـاه خـاتـم        
االنبياء سپاه پاسداران در منطقه آذربايجان غربي و اطراف دريـاچـه   
اروميه انجام گرديده است. ده ها سد غير استاندارد و اغلب خـاكـي،    
بدون بررسي هاي ضرور كارشناسانه روي رودها و رودخانـه هـاي     
مرتبط با درياچه اروميه احداث گرديده كه پيمانكاران آن هـا نـيـز        
شركت هاي وابسته به قرار گاه خاتم االنبياء سپاه پاسداران بـوده و    

دريـاچـه   ” تيرماه، در گزارشي با عنوان:   20هستند.  خبرگزاري مهر،  
“ اروميه كفن پوش شد، توفان نمك مخرب تر از ريزگَردهاي عربـي 

سال از هشدارهاي زيست محيطي مبـنـي بـر       15بيش از ” نوشت:  
خشك شدن و نابودي درياچه اروميه مي گذرد. اما به دليل اجرايـي   
نشدن يك طرح عملي براي برون رفت اين تـاالب از وضـعـيـت         
بحراني موجب شده درياچه اروميه رفته رفته رخت كفن برتن كند ...   
احداث سدها ازجمله مشكالتي است كه مسئوالن مهمترين عـلـل     
بحراني شدن درياچه اروميه عنوان مي كنند ... براساس اعالم برخي    

درصـد آب       48كارشناسان در روزهاي گذشته، رودخانه زرينه رود 
درياچه اروميه را تامين مي كرد، اما متاسفانه آب اين رودخـانـه در     
قالب عمليات اجرايي دو مرحله اي براي تامين آب شرب، صنعت و   

 “گردشگري آذربايجان شرقي به اين استان منتقل مي شود.
به درياچه اروميه حكم بايد  “زرينه رود”سرازير شدن آب رودخانه  

نخست را براي احياي اين درياچه از نظر كارشناسان دارد. عملـيـات    
اجرايي دو مرحله يي كه در گزارش خبرگزاري مهر بـه آن اشـاره       
شده، از جمله سدسازي ها و احداث شبكه هاي آب رسـانـي غـيـر       
استاندارد وغير كارشناسي يي است كه از سوي سپاه پاسداران انجام 
گرفته. در حقيقت مشكل اصلي كنوني درياچه اروميه، صرف نظر از    
معضل هاي مهمي مانند پديده خشك سالي و كاهش بارندگـي در    
سطح كشور، به فعاليت هاي قرار گاه سازندگي خاتم االنبياء سـپـاه     
پاسداران مربوط مي شود. سپاه از طريق انجام سـد سـازي، جـاده         
سازي و ديگر طرح هاي عمراني غير كارشناسي در اطراف دريـاچـه   
اروميه عامل اصلي تخريب و خشك شدن درياچه ارومـيـه اسـت.        
درياچه اروميه قرباني سود جويي فزاينده سپاه پاسداران و دخالت اين 

 نظامي در حيات اقتصادي كشور است. -نهاد امنيتي
نمي توان و نبايد هنگام ارزيابي علل نابودي درياچه اروميـه كـه     
نتايج هولناكي براي حال و آينده محيط زيست ميهن مان  دارد، بـر  
نقش ويرانگر سپاه پاسداران و فعاليت هاي اقتصادي آن چشم فـرو    

 بست.  
 

 بهداشت و سالمت مردم، و مافياي واردات دارو 
انتشار سلسله گزارش هايي در خصوص واردات وسـيـع انـواع          
فراورده هاي دارويي بيوتكنولوژي(فناوريِ زيستي) به كشور، و زمزمه 
پايان دادن به توليد اين گونه داروها در داخل، بازتاب گسـتـرده در     
جامعه داشت و واكنش هاي اعتراضي را برانگيخت. اين اعتراض ها  
درحالي ابراز مي شود  كه واحد هاي توليدي داروي كشور بـر اثـر       
اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي از رمق افتاده اند و خطر تعطيلي و 

 ركود، صنايع دارويي و كارگران و كاركنان آن را تهديد مي كند. 
مافياي دارو در مقابل تولـيـد   ”تير ماه، نوشت:  13خبرگزاري مهر، 

ملي. از يك سال قبل زمزمه هايي مبني بر واردات دارو ... به گوش     
مي رسد كه موجب نگراني توليد كنندگان داروهاي بيوتكنولوژي در   
داخل را فراهم آورده است ... توليد اين قبيل داروها در كشور حاصل    
تالش و مشقت محققين و پژوهشگران جوان كشور است... و حـاال    
كه دسترنج آنها به ثمر نشسته است، درست نيست كه يك شركـت  
ناشناخته در عرصه دارو با حمايت افـرادي در داخـل كشـورمـان           
بخواهند همان داروهايي را وارد كنند كه توسط صنايع دارويـي در      
داخل كشور توليد مي شود. رييس شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور  
با تاكيد بر  اينكه در جريان واردات دارو از آرژانتين فقط بحث يـك  
كشور مطرح نيست، تصريح كرد، بحث يك تفكر است ... در مقابـل     

دموكراتيك اين نيروها در رويارويي با منافع مادي و حقوق اكثريت مجموعه بشري 
به صورتي عريان افشاء شده است. بر خالف تصور زيبا كالم،  تاريخ،  اين نيروها را  
در مرتبه متوليان دموكراسي و آزادي نخواهد شناخت. ديگر به سهولت و به عـيـان    
مي توان ديد كه برپايي و نگهداري از سازنده هاي دموكراسي واقعي بـر عـهـده        
نيروهايي است كه عدالت اجتماعي هدف راهبردي(استراتژيك) آن ها است. با وجود 
گذشت زمان و پيچيدگي به مراتب بيشتر جهان كنوني، هنوز هم نـظـريـه هـاي         
ماركس و انگلس و لنين و روش تحليل و درك آنان است كه تصوير بسيار صحيـح  

را بدست مي دهـنـد،   “  جهاني شدن”تر و عيني تر از سبب هاي  بي ثباتيِ برآمده از
سبب هايي كه بر مبناي چيرگي انحصاري سرمايه هاي غول پيكر مالي در مرحلـه  
امپرياليستي قرار دارند. بر خالف تصور تحليل گران ليبرال و چپ هـاي سـابـق،         
ماركسيست ها از صحنه مبارزه خارج نشده بودند، بلكه با تكامل دائمي برنامه هاي 
خود  بار ديگر در فرايند ترقي بشر به سوي سوسياليسم، و در كنار ديگر نيـروهـاي   
مترقي،  در صف مقدم اين مبارزه قرار دارند. حزب ما نيز طي دو دهه گذشتـه بـه      
نوبه خود توانست تحليل هاي مشخصي در مورد نوليبراليسم، جـهـانـي شـدن، و         
عملكرد آن در ايران را به جنبش مردمي كشورمان ارائه دهد. حزب توده ايران بـار     
ديگر در برهه كليدي كنوني كشورمان،  بحث مستدلي در زمينه گذر بـه مـرحلـه        
دموكراتيك ملي، و رابطه الزم و ملزوم بودن استقالل  ملي، عدالت اجتمـاعـي، و     
دموكراسي را براي تبادل نظر در جنبش مطرح كرده است. از اين روي، بـرخـورد        

در سلسله مقاله هاي ياد شده اخـيـر، و      “ ضد توده اي“حذفي خصمانه و به شدت 
نتيجه گيري هاي غيرعادي برآمده از نااميدي و ناكارايي الگوي ليبراليسم در جهان 

ت ا ر ي خ   ش و خ ي   ت ل خ ي   ب ا   ا ي ن   د س ت ه   ا ز   لـيـبـر ا ل   و كشورمان، تا حدي قابل درك است.  
ه ا   و   چ پ   ه ا ي   س ا ب ق   ك شـو ر مـا ن   كـر د ه   ا سـت ،   ز يـر ا   د ر مـو ر د   آ يـنـد ه   ا قـتـصـا د ي   

ا ج ت م ا ع ي   ك ش و ر م ا ن   و   د ر   م ي د ا ن   ك ا ر ز ا ر   ب ا   م بـا ر ز ا ن   ر ا ه   مـنـا فـع   ز حـمــتــكــشــا ن ،    –
آ ن ا ن   ب ر   خ ال ف   خ و ا س ت ه   ش ا ن ،   ع م ال   بـا   د يـكـتـا تـو ر ي   و ال يـي   هـم   قـطــا ر   شــد ه   

 ا ن د . 

 ...ميدان كارزار نابرابر هواداران ادامه 

درعين حال اعضاي هيات عـلـمـي      “  جريان صنعت داروي ايران و آن را نابود كند. 
انستيتو پاستور ايران نيز با انتقاد شديد از وزارت بهداشت و وزير آن خواستار تـوقـف   
واردات و حمايت از صنايع دارويي كشور شدند. همچنين رييس مركز تـحـقـيـقـات       

تيرمـاه، اعـالم داشـت:         8دانشگاه علوم پزشكي در مصاحبه يي با خبرگزاري مهر، 
اختاپوس واردات همواره بر صنعت داروي كشور سايه انداخته است... متاسفانه بـه       ” 

جاي اينكه زير ساخت هاي پژوهشي را تقويت كنيم به سمت واردات روي آورده       
 “ايم.

واردات دارو از خارج، يا به عبارت ديگر، فعاليت همه جانبه مافيـاي واردات دارو،      
همزمان با حذف يارانه ها و  وضعيت وخيم صنايع توليدي و از جـملـه صـنـعـت            
داروسازي اتفاق افتاده است. از سويي حجم عظيمي از انواع داروها سيـل آسـا بـه         
كشور وارد مي شود و كمر صنايع داخلي را مي شكند، از ديگر سو افزايـش بـهـاي      
داروها و خدمات پزشكي سالمت و زندگي خانواده هاي ايراني خصـوصـا خـانـواده       

 طبقات محروم را با خطر روبه رو ساخته است. 
در رابطه با افزايش قيمت داروها بر اثر اجراي برنامه هدفمند سازي يـارانـه هـا،      

مرداد مـاه،   2عضو ارشد انجمن دارو سازان ايران در مصاحبه يي با خبرگزاري ايسنا، 
ما خواستار تجديد نظر در قيمت داروها با تـوجـه بـه اثـرات         ” خاطر نشان ساخت: 

هدفمند شدن يارانه ها از سوي مسئوالن هستيم ... در تمام دنيا سـيـسـتـم هـاي           
حمايتي براي درمان و دارو تعريف شده و بيماران زير پوشش هاي حمايتي قرار مـي  
گيرند. هيچيك از اين سيستم ها در ايران به شكل واقعي وجـود نـدارد. قـانـون             
هدفمندي يارانه ها و تاثيرات آن بر دارو و هزينه هاي پزشكي مشكل آفرين شـده    

تيرماه، از قول عضـو   18در خصوص تاثيرات ناگوار آزادسازي اقتصادي، ايلنا، “ است.
كميسيون بهداشت و درمان مجلس يادآوري كرده بود كه، تاكنون هيچ پولي بـراي    
ارايه خدمات درماني در مناطق محروم به نظام سالمت اختصاص داده نشده اسـت!    
در اين ميان وضعيت مبتاليان به بيماري هاي خاص (مانند بيماران كليوي، ريوي و  

 نظاير آن) بسيار ناگوار گزارش مي شود. 
تاثير هدفمندي يارانه ها بر هزينه پيـونـد   ” تيرماه، تاكيد كرد:   16خبرگزاري مهر، 

كليه، بيماران خاص را در يابيد. هزينه هاي پيوند و داروي بيماران كليوي با اجـراي   
اينك بهداشت و سالمت جامعه مـا    “  قانون هدفمندي يارانه ها افزايش يافته است. 

اسير چنگال مافياي واردات دارو است. افزايش هزينه هاي درمان نيز اكثريت مـردم   
 ميهن ما را در شرايط دشواري قرار داده است. 
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اصـالحـات   سـتـار     جنبش مـردمـي خـوا       در برابر امنيتي مهار 
در پيش گرفته است. بر پايه همـيـن اسـتـدالل و          دموكراتيك 

سياست منطقي، ملي، و مردمي يي كه هميشه پيشِ نظر و توجه 
نيروهاي مترقي در جهان و حزب ما بوده است، با هيچ توجيهـي  
نمي توان مدافع  دخالت امپراليسم در سوريه بود و يا از سياسـت  

در ليبي كه از سوي امپرياليسم در پيش گرفته شده  “ تغيير رژيم” 
به مثابه پوششي براي پـنـهـان     “ اپوزيسيون” است و از نيروهاي 

 داشتن هدف هاي توسعه طلبانه خود بهره مي گيرد، حمايت كرد. 
اگر امپرياليسم و متحدان اسرائيلي آن در رابطه با دولت سوريه 
و تحوالت در آن كشور طرح هاي اهريمني يي در نظر دارنـد و    

رژيم آنند ، سياست درسـت، چشـم     “  تغيير” خواستار سرنگوني و 
فروبستن بر سياست هاي جنايت كارانه سازمان هاي امـنـيـتـي     

نفر شهرونـد    2000وابسته به دولت كه تاكنون به كشتار بيش از 
معترض سوري انجاميده و همچنين گوش فرا ندادن بـه شـعـار      

اجراي اصالحات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، هاي مردم خواهان 
احترام به حقوق انساني، و دموكراسي شهروندان نيست.  اعتراض  
مردم سوريه در وجوه اصلي آن برحق و در راستاي تغييرهاي معنا 

قانون اسـاسـي و         8دار سياسي و اقتصادي و از جمله لغو ماده 
انجام رفورم هاي اقتصادي و اجتماعي موثر به منظور تـغـيـيـر       

درصد مردم  است  كه در زير خط فقر به سـر    80شرايط زندگي 
مي برند. همان گونه كه در گذشته اعالم كرده ايم، حزب تـوده     
ايران از مبارزه مردم ليبي در راه  دموكراسي، حقوق بشر، و خاتمه 
دادن به سياست هاي نوليبرالي رژيم معمر القذافي كه در دهـه      
اخير چوب حراج بر منابع نفتي كشور زده و عنصر هاي مستبد و   
فاسدي را بر سرنوشت مردم حاكم كرده است، حمايت مي كنـد.  
در عين حال، ما به هيچ روي نمي توانيم از سياست هاي طيفـي  
ناهمگون مشتمل بر: اسالم گرايان افراطي، طرفداران بـازگشـت    
رژيم سلطنتي ادريس، وابستگان به سرويس هـاي امـنـيـتـي          
امپرياليستي، برخي ازسران جنايتكار رژيم حاضر كـه نـاگـهـان       
پيراهن عوض كرده اند؛  كه از ارتجاع عرب و امپرياليسم بـراي    

 در ليبي دعوت به عمل آورده اند، حمايت كنيم.   “تغيير رژيم”
تحليل ما اينست كه حكومت هاي سركوبگر و ديكتاتوري بـا    
هر پوششي در حقيقت و در نهايت جاده صاف كن امپرياليسم و   
تسلط آن بر حيات اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگـي كشـورهـاي      
خودند، چرا كه با هدف قرار دادن و سركوب نيروهاي مترقـي و    
چپ، با جلوگيري از شكل گرفتن تشكل هاي دموكـراتـيـك و      
مردمي، عمالٌ امكان مقاومت مردمي در برابر تجاوز امپرياليسم و 
بهره كشي نهاد هاي امپرياليستي را محدود مي كنند. تجربه شاه  
در ايران، صدام در عراق، حسني مبارك در مصر، و زين العابدين 
در تونس و تحوالت سياسي دهه هاي اخير در كشورهاي منطقه 
نشان داده است كه با سركوب و تكيه بر سرنيزه و گلوله نـمـي     
توان ثبات در كشور به وجود آورد و ادامه حكومت را تضـمـيـن      
كرد.  تجربه موفق از آن نيروهايي بوده است كه توانسته اند بـا     
اتخاذ سياست هاي ملي، مردمي، و دموكراتيك، در مسير ايـجـاد   
شالوده هاي اقتصادي و اجتماعي بر پايه اتحاد ملي و تشـكـيـل    
دولتي دموكراتيك و مدني حركت كنند. وحدت ملي را نمي توان  
با حكومت پليسي و جو ترور در جامعه به وجود آورد.  تجربه ليبي 
و كارنامه دولت معمر قذافي در دو دهه گذشته مثال روشنـي در    
اين رابطه است. معمر القذافي با رد كردن دموكراسي و ساخـتـار    
هاي دموكراتيك در كشور نه فقط حزب و حزبيت را در كشـور      
منسوخ اعالم كرد، بلكه شكل مغشوشي از سازمان دهي دولتي را 
مرسوم كرد كه فقط تضمين كننده حاكميت او و فرزندان فاسد و 
مستبدش باشد. او با مأوي دادن به تروريست هاي شناخته شـده   
و حمايت از عملكردشان عمالٌ ليبي را در سطح جهان از نـظـر       
ديپلماتيك منزوي كرد. مانند همه رژيم هاي ديكتاتوري، دولـت   

به بعد، براي تضمين ادامه حاكميـت    2000حاكم بر ليبي از سال 
خود به سازش با امپرياليسم دست زد، و در حالي كه سـركـوب     
مخالفان را به سياست رسمي خود تبديل كرد، به اجراي خواستـه  
هاي كشورهاي امپرياليستي تن درداد.  در اين مسير، دولت ليبي  

 ادامه رژيم هاي ديكتاتوري در  ...
نه تنها از منفور ترين رژيم هاي ديكتاتوري منطقه در مصر و تونس حمايت كرد، بلكه در 

نقش به عهده گرفت. اين رويكرد گـرچـه در      “  جنگ با ترور” رابطه با شعار امپرياليستي 
كاركرد داشت، در شرايطي كه جنبش هاي مردمي در ماه هاي  2000شرايط سكون دهه 

اخير كشورهاي منطقه را متالطم كرده اند، عمالٌ در بحراني كردن شرايط رژيم نـقـش     
ايفاء كرد.  انزواي داخلي و بين المللي رژيم همه جانبه شد. كشورهاي امپرياليستـي، بـا       
درك موضع به غايت ضعيف رژيم معمرالقذافي، و با بهره برداري از سـيـاسـت هـاي           
سركوبگرانه به كار گرفته شده بر ضد مردم، به سرعت  جبهه عوض كرده و بـا حسـاب     
 گري و مهره چيني، كنترل مسير و شعارهاي جبهه رنگارنگ مخالفان را به دست گرفتند. 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در واپسين روزهـاي   1973از زمان تصويب قطعنامه 
ي كامالٌ وارونه، تقلب كارانه، و غير قـانـونـي از      “ تفسير” اين قطعنامه با 1389اسفندماه 

سوي  فرانسه، بريتانيا، و اياالت متحده در قالب مجوزي براي تغيير رژيم به ضرب و زور 
در ظاهر به منظـور   1973امپرياليسم مورد بهره برداري قرار گرفته است.  گرچه قطعنامه  

براي حفاظت از غيرنظاميان در   “  منطقه پرواز ممنوع” ايجاد زمينه اجازه براي ايجاد يك 
برابر ماشين نظامي رژيم ديكتاتوري تصويب گرديد، ولي  به مجوزي براي ترور و به راه   
انداختن  حمله هاي هوايي در پشتيباني از يك طرف در جنگي داخلـي تـبـديـل شـد.          
انگلستان، فرانسه و اياالت متحده در راستاي تضمين دستيابي كمپاني هاي نفتي شان به 
منابع سرشار نفتي ليبي، با بهره برداري از عملكرد جنايتكارانه معمر قـذافـي در قـبـال         
خواسته هاي قانوني و مشروع مردم ليبي، اين كشور را به ويرانه يي تبديل كرده انـد، و    
اكنون همانند آنچه كه در افغانستان و يوگسالوي سابق كردند، زمام امور سياسي آن را     

 هم به دست گرفته اند.  
بنكي مون، دبيركل سازمان ملل، هفته پيش، خواستار آتش بس  و روند حل سياسي در 

“ تنها طريقه دستيابي به صلح و امنيت در ليـبـي  ” ارتباط با خواسته هاي مردم  به عنوان 
شد، ولي سران پيمان تجاوزگر ناتو در تالش و اميد به استقرار يك رژيم سر به فرمان در 
طرابلس، سياست ادامه جنگ ويران كننده را در نقض تمامي كنوانسيون هاي بين المللي 
پيش برده اند. اين بدون شك عامل تعيين كننده اي در پيشرفت هاي ارتش شورشـيـان    

بوده است.  سئوال مهم اين است كه: آيا واحدهاي ارتش  “شوراي ملي انتقالي”وابسته به 
قادر مي بود بدون استفـاده از پـوشـش         “ رنگارنگ” غيرهماهنگ وابسته به اپوزيسيون 

بمباران هاي هوايي بالوقفه و همه جانبه مواضع نيروهاي وفادار به قذافي بـه وسـيلـه         
بمب افكن هاي انگليسي به پايتخت برسد؟ حقيقت اينست كه پاسـخ مـنـفـي اسـت.          
نيروهاي مسلحي كه در هفته گذشته به طرابلس وارد شدند، در عمل نقش مـحـلـل و        
پوششي براي تسلط كشورهاي عضو پيمان ناتو بر اين كشور نفت خيز در شمال آفريـقـا   

در چند روز آينده  “ شوراي ملي انتقالي” ايفاء مي كنند. در حال حاضر به نظر مي رسد كه  
كنترل سياسي كشور را به صورت رسمي در دست بگيرد. كشورهاي اصلي عضو ناتو، بـر   

غيرمنتخـب   “ شوراي انتقالي ملي” ، با عجله سعي دارند كه “اتحاديه آفريقا”رغم مخالفت 
ليبي در قدرت تثبيت كنند. آنچه كه از هم اكنون مشـخـص    “  مشروع” را در مقام  دولت 

عنـاصـري    “ شوراي انتقالي ملي” مي تواند باشد اين است كه عمده شخصيت هاي عضو 
ناشناخته در رابطه با مبارزات مردم ليبي براي دموكراسي و آزادي در اين كشورند. نقـش   
پررنگ نيرو هاي اسالمي افراط گرا، وابستگان به رژِيم سلطنتي حاكم در سال هاي قبل 

، و پادوهاي آمريكايي، انگليسي، و فرانسوي سازمان هاي امنيـت كشـورهـاي      1969از 
امپرياليستي، عامل مهمي در نگراني نيروهاي ترقي خواه در جهان در رابطـه بـا سـيـر         

، فرمانده كـل  “ عبدالحكيم بلهادي” تحوالت آينده در ليبي است.  به عنوان نمونه بايد به  
گروه جهاد اسـالمـي   ” نيروهاي ارتش شورشي در طرابلس، اشاره كرد كه رهبر نيروهاي 

،  مغز “ ايمان الظواهري” ، و از سران اسالم گرايان افراطي منسوب به القاعده است.  “ ليبي
 1990، در پيامي از بلهادي كـه از دهـه          2007در سال “ القاعده”متفكر و سازمان ده 

ميالدي در طرح هاي تروريستي اسالم گرايان بنيادگرا در شمال آفريقا دسـت داشـتـه        
 نام مي برد.  “ فرمانده مجاهدين”است، به عنوان 

حزب توده ايران، كه تحوالت منطقه را از نزديك و با دقت دنبال مي كند، معتقد است 
كه وفاداري نيروهاي سياسي كشورمان به ايده آل هاي صلح طلبانه، آزادي خـواهـانـه،      
دموكراتيك، و مردمي جنبش مردمي را بايد از طريق آزمون پيگير بودنِ آن ها در قـبـال   
رخدادهاي كنوني در منطقه به محك زد. چگونه مي توان در زيـر پـرچـم دفـاع از                
دموكراسي و آزادي ها در ايران قدم زد و در مخالفت با سركوبگري ديكتاتورهاي منطقـه  
كالمي نگفت، و يا اينكه مدعي صلح  طلبي و ميهن پرستي بـود، و سـيـاسـت هـاي            
تجاوزگرانه امپرياليسم را در ليبي و افغانستان به نقد نكشيد؟ اين خام خيالي خطـرنـاكـي    

مبارزه “ تسريع”و “ تسهيل”است كه برخي نيروهاي راست گرا و نادم از مبارزه ، به تصور 
خود بر ضد رژيم، در تالش براي هم آهنگ كردن سياست ها و شعارهاي خود با سران و 
سياستگذاران كشورهاي امپرياليستي اند. اياالت متحده و انـگـلـسـتـان اگـر طـرفـدار             
دموكراسي و رعايت حقوق بشر در ايران بودند، بر ضد حكومت قانوني و منتخب دكـتـر     

در   1360مصدق كودتا نمي كردند، و يا در اوج سركوب هاي خونين سال هـاي دهـه       
با سران رژيم واليت فقيه به زد و بـنـد نـمـي              “ ايران گيت” جريان ماجراي رسوايي 

پرداختند. براي هدف هاي مردمي و انساني نمي توان از شيوه هاي غير انسانـي بـهـره       
 گرفت. اصوليت رمز پيروزي مبارزان واقعي راه آزادي است.
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 -وظيفه دشوارِ جنبش كارگري
 سنديكايي در مرحله كنوني

با اصالح قانون كار در چارچوب برنامه آزاد سازي اقـتـصـادي،     
بخش عمده اي از دستاوردهاي تاريخي طبقه كارگـر و ديـگـر        
زحمتكشان ميهن ما پايمال و نابود مي شود. در بـرابـر يـورش         
ارتجاع به حقوق زحمتكشان، يگانه سالح مطمـئـن، وحـدت و        
تشكيالت است! تنها با مبارزه سازمان يافته مي توان از حـقـوق      

 تاريخي كارگران محافظت كرد!
برگزاري جلسه هاي شوراي عالي كار به منظور تاييد پيش نـويـس اصـالح        
قانون كار از چند هفته پيش آغاز شده است. اين جلسه ها درحالي برگـزار مـي      
شوند كه اوال هيچ يك از نمايندگان واقعي طبقه كارگر و تشكل هاي كـارگـري   
در جريان مباحث مربوط به اصالح قانون كار از سوي دولت ضد ملي احـمـدي     
نژاد، قرار نگرفته اند و ثانيا از موضوع هاي مرتبط با قانون كار در جلسـه هـاي     
شوراي عالي كار گزارش مستدل و موثقي انتشار نيافته اند. عبـدالـرضـا شـيـخ         
االسالمي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، پس از انتخاب به اين سمت، اعـالم  

قانون كار را حتما تغيير خواهيم داد... اين قانون [بخوان اصالحيه] در حال      ” كرد:  
حاضر در برنامه وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي قـرار دارد. در خصـوص          
قانون كار هميشه دغدغه هايي وجود داشته است و براي جلوگيري از حـواشـي     

با گذشت اندك زماني پس از سخنـان  “  بايد قانون كار جامع و مانع به وجود آيد. 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، رسانه هاي همگاني از جمع بندي نهايي پيـش  

مرداد ماه، گـزارش داد:     17نويس اصالح قانون كار خبر دادند. خبرگزاري مهر،  
وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي بررسي ها [و] كارشناسي هاي خـود در        ” 

 19همچنين ايسنـا،    “  زمينه اصالح قانون كار را نهايي و جمع بندي كرده است. 
بررسي ها نشان مي دهد، در اصالح قانون كار نظام تعيـيـن   ” مرداد ماه، نوشت:  

حداقل حقوق و دستمزد كارگران از جمله مهمترين اصالحات مد نظر كارشناسان 
سـال گـذشـتـه          6وزارت كار است... به نظر مي رسد اصالح قانون كار كه در    

مسكوت مانده است، طي چند ماه آينده از سوي وزارت كار و شوراي عالي كار به 
مجلس ارايه خواهد شد. در اين زمينه الزام قانوني برنامه پنجم توسعه نيز وجـود   

 “دارد.
تنها خبرهايي كه از جلسه هاي شوراي عالي كار در خصوص مبـحـث هـاي      
مربوط به اصالح قانون كار به بيرون درز پيدا كرده اند، گزارشي كوتاه و فشـرده  

مرداد ماه، در اين باره از قـول       20در خبرگزاري هاي ايسنا و ايلنا است. ايسنا،  
يكي ” رييس هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري كشور نوشت:  

از مهم ترين موارد پيشنهادي اصالحيه قانون كار نحوه انعقاد قراردادها ... بـود.       
همه جلساتي كه درباره بررسي اين پيشنهادات و اعالم نظر مشاوران منجـر بـه     
اتفاق نظر و تصويب نهايي مي شود، به عنوان اصالحيه قانون كار توسط دولـت  

مرداد ماه، نيز از قول همين نماينده گزارش  19ايلنا، “  به مجلس تقديم مي شود. 
مرداد ماه) هيچ مصوبه اي نداشتيم و فقط راجـع بـه         18در جلسه امروز ( ” داد:  

اصالح قانون كار صحبت هاي كلي شركاي اجتماعي و كارگران و كارفرمايان و 
دولت مطرح شد ... اصالح قانون كار موضوع سطحي نيست و به راحتي قـابـل        

 “انجام نمي باشد.
آنچه تاكنون مشخص گرديده، عزم دولت ضد ملي كودتا براي نهايي كـردن    

 اصالح قانون كار در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي است. 
موضوع بسيار حساس و حياتي چگونگي و مبناي محاسبه دستمزد ها، و نـوع    
قرار دادهاي كاري، در مركز و كانون پيش نويس دولت ارتجاع بـراي اصـالح       
قانون كار قرار دارد. در چارچوب برنامه تحول اقتصادي، حذف يارانه ها و به طور  
كلي آزاد سازي اقتصادي برپايه فرمان هاي صندوق بين المللي پول و بـانـك       
جهاني، كليه ماده ها و تبصره هاي ناظر بر افزايش ساليانه حقوق كارگران حذف 
و جاي آن را پرداخت دستمزد بر مبناي به اصطالح بهره وري قرار مي گـيـرد،     
يعني: پرداخت دستمزد به زحمتكشان براساس صالحديد و منافع كارفرمايان كه  

نام داده اند، انجام خواهد گرفت. بـي   “  تبلور ارزش كار در كاالي توليدي” به آن 
در صدد هستيم ”دليل نبود كه وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعالم كرده است: 

تا در قانون كار ميان بهره وري و مزد رابطه برقرار كنيم، لذا تعبيري به عـنـوان     
مزد منعطف به معنـاي  “  مزد منعطف را در (اصالحيه) قانون كار لحاظ كرده ايم.   

محاسبه حداقل دستمزدها نه براساس ميزان و نرخ تورم و يا هـزيـنـه زنـدگـي        

كارگران، بلكه بر پايه تمايل و منافع كارفرمايان خواهد بود. در اين باره 
مرداد ماه، در مطلبي با اشاره بـه ايـن مـوضـوع          20روزنامه اعتماد، 
با اصالح سيستم پرداخت دستمزد در قـانـون كـار        ” حساس، نوشت:  

مبناي پرداخت دستمزدها تغيير مي كند. طبق اين اصالحيه قرار اسـت   
ديگر بهره وري مبنايي براي پرداخت دستمردها باشد... رييس موسسـه  
كار در اين مورد حتي مي گويد، تغيير سيستم پرداخت مزد از بـنـگـاه      

 “هاي بخش خصوصي در كشور آغاز شده است.
قانون كار فعلي، حداقل دستمزد زحمتكشان با توجه  41مطابق ماده 

به درصد تورم كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي اعالم مـي  
شود، تعيين و محاسبه مي گردد. اكنون با توجه به اجراي آزاد سـازي     
اقتصادي، و در چارچوب منطق كالن سرمايه داران، نبـايـد حـداقـل       
دستمزد بر پايه تامين معيشت يك خانوار تعيين شود، بلكه دستمزدهـا  

خدماتي محاسبه و اعالم  -واحدهاي توليدي“  سوددهي” بايد منطبق با 
شود. در اين زمينه معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتمـاعـي يـادآوري       

محتوي اصلي حذف يارانه ها، معطوف به افزايش بـهـره   ” كرده است:  
وري است. برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادي دولت را موظف  
به افزايش بهره وري كرده اند الجرم بايد دستمزدها منعطف شـده و      
رابطه معقولي ميان ثروت و سود برقرار شود و هزينه هاي اضـافـي و     
تحميل شده به سرمايه گذاران تا حد ممكن كاهش يابد. بـهـره وري      

 “ امروز يك الزام است.
ايـجـاد   ” وزارت نوبنياد كار، تعاون و رفاه اجتماعي، به اين سياست،   

تعادل در بازار كار و تنظيم روابط كار و تامين مصالح ذي نـفـعـان در      
نام داده است! در اين نوع نگرش، دستمزد كارگران  “  عرصه كار و توليد

بردوش سرمـايـه   “  يي ”هزينه“و افزايش آن مطابق نرخ واقعي تورم، 
مرتب و دم به دم كاهش پـيـدا   “  هزينه” است، و بنابراين بايد اين  “ دار

كند. بي جهت نيست كه احمدي نژاد در جريان چهل و پـنـجـمـيـن         
نظام استاد”مرداد ماه، اعالم مي كند:  23نشست شوراي عالي اشتغال، 

 “شاگردي بايد احيا شود. -
در اين وضعيت، جنبش سنديكايي زحمتكشان و به طور كلي جنبش 
كارگري ميهن ما، وظيفه يي دشوار و تاريخي را برعهده دارند. در درجه 
اول بايد براين واقعيت پاي فشرد كه يورش به حقوق و دستـاوردهـاي   
زحمتكشان كشور كه با اصالح قانون كار، تغيير مـبـنـاي پـرداخـت          
دستمزدها، و رواج قراردادهاي موقت، وارد مرحله يي تازه شده اسـت،    

با برنامه آزاد سـازي       -تاكيد مي كنيم: به هيچ روي   -به هيچ روي 
اقتصادي و سياست كلي رژيم واليت فقيه براي گذر از بحران كنونـي  

سنديكايي  -بي ارتباط نبوده و نخواهد بود. بدين سان، جنبش كارگري 
ميهن ما نيز در تدوين برنامه مبارزاتي خود و در اتخـاذ سـيـاسـت و         
راهكارهاي خود، نمي تواند براين مهم چشم فرو ببندد و در برابـر آن    
موضع انفعالي داشته باشد. نكته اساسي ديگر اينكه، براي غـلـبـه بـر        
ضعف هاي جنبش اعتراضي كه مهم ترين شان پراكندگي و تدافـعـي   

 بودن اعتراض ها است، بايد به صورت خستگي ناپذير پيكار كرد. 
در اين خصوص، سياست و ديدگاهي كه جنبش كارگري را به مبارزه 

فرا مي خواند، نمي تواند گام موثري بـه    “  مطالبات سطح پايين” برسر 
سود ارتقاء سطح سازمان دهي و همبستگي در جنبش سـنـديـكـايـي      
زحمتكشان به پيش بردارد و برنامه يي عملي و منطبق با واقعيت هاي 
ملموس اجتماعي كه راه گشاي مبارزات باشد، ارايه كند. مگر پرداخـت   
دستمزدها و ديگر مطالبات حداقلي زحمتكشان در چارچوب و بر مبناي 

صورت  ”قانون هدفمند سازي يارانه ها“برنامه آزاد سازي اقتصادي يا 
نمي گيرد؟ اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است، چرا و چگونه مي توان 
با تغيير مبناي پرداخت دستمزدها مخالف بود اما با برنامه آزاد سـازي    
اقتصادي مبارزه نكرد و كارگران و سنديكاهاي واقعي و تشكل هـاي    
موجود كارگري را به سكوت در برابر اين برنامه ضد مـردمـي دعـوت      
كرد؟ سخن برسر استفاده آگاهانه از هر روزنه، امكان و فـرصـت و         
تشخيص مانع هاي موجود نيست. سخن بـر سـر اهـمـيـت ارايـه                
راهكارهاي منطبق با اوضاع كنوني و دربردارنده منافع آني و آتي طبقه 
كارگر و ديگر زحمتكشان است. هر گونه مقاومت و مبارزه، زماني بـه     
كاميابي مي رسد كه درعين انطباق با واقعيت هاي عيني، حـقـوق و       
منافع كارگران را دربر گيرد و افق ديد آنان را مسدود و مخدوش نكند. 
در اوضاع خطير كنوني، وظيفه مبرم جنبش كارگري مبارزه خسـتـگـي    
ناپذير و هوشيارانه، همراه با واقع بيني، در راه ارتقاء سطح سازمان دهي 
و همبستگي در بين كارگران، افشاندن بذر آگاهي، و حركت به سمـت  

 پيوند زدن خواسته هاي صنفي و سياسي به يكديگراست.



1390شهريور ماه   7شنبه  دو   8   876شمارة  

ورشكستگي صنايع با اجراي برنامه آزاد 
 سازي اقتصادي

با راي اعتماد مجلس به وزارتخانه نوبنياد صنعت، معدن و تجارت، و تعيين وزير بـراي  
آن،  دستگاه تبليغاتي رژيم واليت فقيه با تب و تاب فراوان ازحركتي نو و آيـنـده سـاز        

 درامور توليدي و صنعتي سخن به ميان آورده است.
درهمين حال، همه گزارش ها حاكي از وضعيت وخيم صنعت، و تضعيف بنيه تولـيـدي   
كشور است. گروهي از نمايندگان درمجلس شوراي اسالمي، با طـرح پـرسـش هـايـي           
خواستار گزارش شفاف از پرداخت يارانه هاي صنعتي شدند. درست هنگامي كه مجـلـس    
اين پرسش را طرح و خواستار پاسخ قانع كننده دولت گرديد، نمايندگان كارخـانـه هـاي      
لبني و فرآورده هاي شيري كشور درمقابل وزارت نوبنياد صنعت و معدن وتـجـارت بـه        
نشانه اعتراض تجمع كردند. با وجود مشكالت فراوان، ارتجاع حاكم همچنان بـراجـراي     
برنامه آزاد سازي اقتصادي پافشاري مي كند. سخنان علي خامنه اي درديدار با اعضـاي     
هيات رييسه اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران، و تاكيد او براجراي برنـامـه خصـوصـي       

، در واقع ترسيم راهبرد رژيم واليت فقـيـه درعـرصـه        44سازي و به ويژه ابالغيه اصل
اجتماعي در چارچوب برنامه آزاد سازي اقتصادي بود. خامنه اي درراسـتـاي         -اقتصادي

سياست معين خود، خطاب به اعضاي اتاق هاي بازرگاني كه با توجه به انتخابات چنـدي  
پيش اين نهاد، همچنان النه سرمايه بزرگ تجاري ايران باقي مانده است، با صـراحـت     

ريل گذاري جديد در اقتصاد كشور بـود   44سياست هاي كلي اصل ” خاطر نشان ساخت:  
كه با يك زاويه اي دقيق، مسايل اقتصادي به سمت ديگري هدايت شد... ايجاد جرات و    
جسارت در بخش خصوصي براي حضور در ميدان هاي بزرگ اقتصادي، از وظايف مهـم  

 “اتاق بازرگاني است.
اين موضع درحالي گرفته و بازگو مي شود كه مجموعه اقتصاد كشور با بحراني جدي و 
چالش هايي عمده مواجه است و بخش صنعت و توليد به وضعيتي بسيار وخيم مـبـتـال      
است. پيش از سخنان ولي فقيه و حمايت مجدد او از آزاد سازي اقتـصـادي و شـتـاب          

پـرداخـت   ” ، ايلنا، اواخر خرداد ماه امسال، گزارش داد:  44بخشيدن به اجراي ابالغيه اصل
يارانه صنعت و كشاورزي، امسال ممكن نيست. با احتساب شرايط موجود سايـر يـارانـه       

 20هايي كه بايد پرداخت شود مثل يارانه به توليد كنندگان و كشاورزان تامين سـهـم       
 “درصدي به (صنايع و توليد كشاورزي) قابل تحقق نخواهد بود.

دراين زمينه وضعيت صنعتگران كشور چنان ناگواراست كه پايگاه اطالع رساني كلمـه،  
نامه كارخانه داران به احمدي نژاد، اين روند كارخانـه  ” خرداد ماه، در گزارشي با عنوان:   3

جمعي از كارخانه داران مهم كشور با ارسال نامه ” ، از جمله نوشت:  “ ها را تعطيل مي كند
اي به نهاد رياست جمهوري، با انتقاد از بالتكليفي پرداخت يارانه توليد بـه واحـدهـاي        
صنعتي، اعالم كرده اند كه از ابتداي سال تاكنون چندين ميليارد تومان هزينه برق و گـاز  
داده اند ولي هيچ گونه يارانه اي بابت آن دريافت نشده است كه اين روند مـنـجـر بـه         

 “تعطيلي كارخانجات مي شود.
اين وضعيت، يعني اجراي آزاد سازي اقتصادي، نه تنها قدرت رقابت را از صنعت كشور 
گرفته وبازار داخلي رابه محصوالت صنعتي خارجي واگذار كرده اسـت، بـلـكـه سـبـب           
ورشكستگي و تعطيلي تعدادي از واحدهاي صنعتي و برخي كارخانه ها و رشـتـه هـاي        

 پراهميت صنعتي نيز شده است. 
 صنعت و واحدهايي كه از نفس مي افتند 

هنوز دير زماني از تاييد و تاكيد ولي فقيه براي شتاب بخشيدن به خصوصي سـازي و    
اجراي آزاد سازي اقتصادي سپري نشده بود كه خبرهايي از ركود و ورشكستگي كارخانـه  

 ها و واحدهاي توليدي درصدر گزارش هاي رسانه ها قرار گرفت.
بزرگترين پتروشيمي غـرب ايـران خـوابـيـد.          ” تيرماه، گزارش داد:   7خبرگزاري مهر، 

عمليات ساخت پتروشيمي ايالم به عنوان بزرگترين پتروشيمي دردست ساخت ايران بـه    
دليل مشكالت مالي، كمبود پول وعدم مشاركت سهامداران بخش خصوصي به حـالـت     
نيمه كاره رها شده است. درحال حاضر مجتمع پتروشيمي ايالم از دو واحد پلي اتـيـلـن       

آغـاز شـده        1386سنگين و اتيلن تشكيل شده است كه عمليات اجرايي آنها درسـال    
درصد وعمليات اجرايي واحد اتيلن اين مجتمـع   90است ... واحد پلي اتيلن سنگين حدود   

درصد پيشرفت دارد ... ساخت اين مجتمع عظيم بطور كامل متوقف     30پتروشيمي حدود 
و كارگران بومي تا اطالع ثانوي از كار خود بيكار شده اند... بخش خصوصي نه تنها بـه       
تعهدات خود عمل نكرده اند، بلكه منجر به افزايش بدهي اين واحد پتروشيمي هم شـده  

پرواضح است كه بخش خصوصي غير مولد و دالل جمهوري اسالمي، كـه مـركـز      “  اند. 
فرماندهي آن اتاق بازرگاني كنوني است، نه به توليد عالقه مند است و نه در سـرمـايـه      
گذاري توليدي ذي نفع. گرايش عمده اين بخش خصوصي كه عمدتا هم از سوي آقازاده  
ها اداره مي شود و يا شركت هاي وابسته به سپاه اند، فعاليت درعرصه غيرمولد وسيستـم  

توزيع و بازرگاني خارجي است كه پرسود و منـفـعـت بـوده و         
 هست. 

به موازات توقف فعاليت پتروشيمي ايالم، و توليد كـمـتـر از      
ظرفيت ديگر مجتمع هاي پتروشيمي و پااليشگاه هـا، وزارت      

 ”برتيش پترولـيـوم  “نفت وارد مذاكره با شركت هاي انگليسي 
شده است. خبرگزاري مهـر،    ”شل“هلندي  -وشركت انگليسي

شركت هاي انگليسي شل و بـريـتـيـش       ” تير ماه، نوشت:   18
پتروليوم با ارسال نامه اي به وزارت نفت خواستار مشاركـت و    
سرمايه گذاري در ساخت و توسعه جايگاه هاي زنـجـيـره اي      

) و برخـي از     CNGجي (  -ان -عرضه بنزين، گازوييل و سي
فرآورده هاي نفتي در ايران شدند ... براين اساس پس از اجراي    
قانون هدفمندي يارانه ها و اصالح قيمت حامل هاي مختـلـف   
انرژي ... امكان مشاركت بخش خصوصي فراهم مي شود و از      
اين رو برخي شركت هاي صاحب نام بين المللي حـاضـر بـه        
سرمايه گذاري دراين بازار (صنعت نفت ايران) سود آور شـده        

از سوي ديگر مدير عامل شركت ملي نفت ايران، همزمان “  اند. 
شركـت   40” با دريافت نامه شركت هاي خارجي، اعالم داشت:  

نفتي امسال واگذار مي شود ... واگذاري سهام شـركـت هـاي         
صنعت نفت به بخش خصوصي در قالب اجراي سياست هـاي    

 “(ابالغيه ولي فقيه) مطلوب خواهد بود. 44اصل 
پرسش اينجاست كه: وقتي بخش خصوصي يكي از مـهـم        
ترين طرح هاي صنعتي ايران يعني مجتمع پتروشيمي ايالم را   
به ورشكستگي مي كشاند و حاضر به سرمايـه گـذاري درآن       

ديگر شـركـت    44نيست، چگونه قرار است برپايه ابالغيه اصل 
ها و رشته هاي صنعت نفت كه واگذار مي شوند، فعاليت سـود    
آور داشته و از مدار توليد خارج نشوند؟ عالوه بر اين ها، ايلـنـا،   

قيمت مواد اوليه ” تيرماه، درگزارشي واقعا تاسف بار، نوشت:   10
در بازارهاي داخلي و خارجي افزايش يافت و صنعت الستـيـك   
در آستانه پنجري؛ هزينه تمام شده توليد الستيك به واسـطـه     

درصـد     30افزايش قابل توجه قيمت مواد اوليه ... بـيـش از          
افزايش يافته و تعداد محدودي از كارخانه ها با كل ظـرفـيـت      
توليد خود كار مي كنند و اغلب بنگاه ها و واحـدهـا بـا عـدم         
توانايي ادامه فعاليت هاي اقتصادي خود مواجه هستند. حمايـت   
از واحدهاي توليد كننده الستيك و روغن در قالب بسته هـاي    
حمايتي صنعت ديده نشده ... ادامه توليد با شرايط كنوني بـراي     
بسياري از واحدها غير اقتصادي بوده و بسياري از واحـدهـاي     
صنعتي توان خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج خواهند 

 “شد.
تيرماه، توليد كنندگان كاشي و  5از ديگر سو به گزارش ايلنا، 

سراميك درآستانه ورشكستگي كامل قرار گرفته انـد. ايـلـنـا          
قيمت تمام شده باالي توليد كاشي و سراميك پس از   ” نوشت:  

اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تشديد شد. به طوري كـه از       
درصد افـزايـش    37سال گذشته تاكنون هزينه تمام شده حدود 

درصد از اين ميزان ناشـي از افـزايـش          4/5يافته كه بيش از
هزينه انرژي است... كيفيت كاشي و سراميك توليد شـده در         
ايران رتبه پنجم دنيا را به خود اختصاص داده ولي كشـور مـا     
سهم خاصي را از بازار جهاني به خود اختصاص نداده اسـت ...      
تاكنون هيچ حمايتي از سوي وزارت صنايع و معادن به فعـاالن  

 “اين حوزه صنعتي صورت نگرفته است.
تيرماه، از قول يـكـي از اعضـاي           16درهيمن حال ايسنا، 

كميسيون امنيت ملي مجلس گزارش داد كه، واحدهاي صنعتي 
استان خراسان شمالي دچار فقدان سرمايه گذاري اند. بسيـاري   
از طرح هاي صنعتي يا به حال خود رها شده اند و يا تعـطـيـل    

واحد صـنـعـتـي بـزرگ         67شده اند. بنابراين گزارش، حداقل  
وكوچك دراين استان در ركود به سر مي برند و برخي به كلـي  

 تعطيل شده اند.
وضعيت كارخانه هاي توليد شكر و كارخانه هاي قند سراسـر  

تيرماه، مي نـويسـد:    21كشور فاجعه بار گزارش مي شود. ايلنا،  
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران گفت، دولت ” 

به  16در يك تصميم غير منتظره، تعرفه واردات شكر خام را از 

 9ادامه در صفحه 
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ماده اي به اليحه حمايت از خانواده افزوده شده است كه حـق طـالق     ” گزارش داد:  
براي زن در صورت ازدواج مجدد مرد منظور شده، اين هفته قرار است باالخره اليحه 
حمايت از خانواده در مجلس بررسي شود. اين طرح كه از لوايح جنجالـي مـجـلـس        
هشتم محسوب مي شود، آخرين مراحل تغييرات را مي گذراند و قرار است تا چند ماه 

موسي قرباني عضو ”درادامه گزارش يادآوري مي شود: “ ديگر به تصويب نهايي برسد.
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعالم كرد كه ازدواج مجدد مرد از اليحه حمايت 
از خانواده حذف شده است. اما اين بار وي از افزوده شدن حق طالق براي زن و ماده  
تعيين تكليف فرزندان ازدواج زن ايراني و مرد خارجي به اين اليحه خبر مي دهـد و    

اين اليحه كه ثبت نكاح موقت يا انقضاي مدت و يـا     22مي گويد همچنين در ماده 
 “بذل آن در صورت باردار شدن زوجه را الزامي داشته تغييرات جزيي ايجاد شده است.

وارد كردن تغييرهايي در اليحه ضد خانواده و به طوركلي طرح دوباره آن در جامعه 
دراين مقطع مشخص، دور از انتظار نبود. علت اعمال چند تغيير، تغييرهايي كه هنـوز   
از سوي مجلس به تصويب نرسيده اند، و سپس تبليغ گسترده پيرامون اين تغييرها را   
بايد در انگيزه هاي سياسي و آماج هاي معين ارتجاع حاكم جستجو كرد. بـه بـيـان       
روشن تر، طرح دوباره اليحه ضد خانواده و مانور دادن بر زمينه پاره يي تغييرها درآن، 
با تحوالت كنوني صحنه سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس آيـنـده ارتـبـاط         
تنگاتنگ دارد. پرسش اينجاست كه: چه اتفاقي رخ داده است كه تاريك انديشاني كه   
تا ديروز حاضر به كمترين عقب نشيني از محتوا و مواد زن ستيز و ضد مـلـي ايـن        
اليحه نبودند اكنون خود را ناچار به ايجاد تغيير، و اصالح در آن، و مانـور دادن بـر       

 زمينه  آن مي بينند؟
ارتجاع با آگاهي به جايگاه تاثيرگذار جنبش زنان در تحوالت كشور و نيز نقش موثر 
آن درحوادث پس از كودتاي انتخاباتي، نيك دريافته است كه تنها با سركوب خشـن    
قادر نخواهد بود با جنبش زنان كشور كه از ريشه نيرومند اجتماعي برخـوردار اسـت،     
مقابله كند. بنابراين، در مرحله كنوني و با توجه به صحنه سياسي و فعل و انفعال هاي 
پر اهميت جاري در آن، از يك سياست چند وجهي براي مهار و در انـتـهـا در هـم         
شكستن مبارزات زنان پيروي مي كند. طرح دوباره اليحه ضد خانواده بـه صـورت        
گسترده در جامعه و مانور دادن بر زمينه پاره يي تغييرها در آن، بخشي از اين سياست 
چند وجهي بوده و ناظر به ايجاد شكاف در صف هاي جنبش زنان و رو در رو قـرار      

سياسي متنوع اين جنبش با يكديگر است. به عالوه، اعـالم    -دادن طيف هاي فكري
تغييرها در اليحه ضد خانواده ارتباط مستقيم با رخدادهاي سياسي كشور بـه ويـژه       
انتخابات آينده مجلس دارد. زمين گير ساختن جنبش زنان با ايجاد تفرقه بين طـيـف    
هاي فكري و سياسي مختلف آن، از اجزاي اصلي سياست واپس گرايان درمقابله بـا    

 جنبش مردمي بوده و نبايد نسبت به آن كوچك ترين ترديدي داشت.
طي سال هاي اخير، هماهنگي و تشريك مساعي فعاالن حقوق زنـان پـيـرامـون       
مخالفت با اليحه ضد خانواده منجر به يك نوع اتحاد عمل ملموس در درون جنبـش  
زنان شده است، كه تاثير آن را در مجموعه جنبش آزادي خواهانه و دموكراتيك مردم 

،  مشاهـده   1388ايران، به ويژه در گرماگرم مقابله مردمي با كودتاي انتخاباتي سال 
 كرديم. 

از عامل هايي كه نقش جنبش زنان در رخ دادهاي پس از كودتاي انتخـابـاتـي را      
پررنگ و برجسته مي ساخت، همين وحدت، همگرايي، و هماهنگي بود. در حقيـقـت    
جنبش زنان به علت هاي عيني و ذهني، در مقايسه با ديگر گردان هـاي جـنـبـش       
مردمي، به لحاظ وحدت اراده و اتحاد عمل پيرامون خواسته هاي مشترك بـه ويـژه     
مخالفت با اليحه ضد خانواده، از توان و قدرت مانور دادن بيشتري برخوردار و صـف    
هاي آن متشكل تر و منسجم تر بود. اين ويژگي ها از نگاه و ارزيابي كودتاچـيـان و      
ارتجاع حاكم دور نبوده و نيست. براي سركوب جنبش زنان اولين هدف و نخستـيـن    
آماج در لحظه كنوني ايجاد شكاف در صف هاي جنبش زنان و لطمه وارد آوردن بـه  
هماهنگي و همگرايي آن است. تبليغ گسترده و هدفمند ايجاد اصالح ها و تغييرها در  
اليحه ضد خانواده و مانور دادن بر پايه اين مساله كه: ماده ازدواج مجدد مـردان از       
اليحه حذف شده و هيچ جايگزيني نيز ندارد و از اين قبيل، دقيقا در خدمت اين آماج 
هاي ارتجاع قرار دارد. بي دليل نبود كه رييس بسيج زنان چندي پيش خاطر نشـان     
ساخته بود كه، بايد ميان طيف هاي مختلف زنان مخالف با اليحه حمايت از خانـواده  
تفاوت قايل شد. به عالوه، فراموش نكنيم كه براي نخستين بار در سال گذشته بـود     
كه معاون حقوقي رياست جمهوري (فاطمه بداغي) با صراحت هر چه تمام تر اعـالم      
كرده بود كه، مي بايد حق طالق براي زنان درصورت ازدواج مجدد مرد در اليـحـه     
حمايت از خانواده گنجانده شود. او علت ارايه چنين پيشنهادي را مصالح عاليه نـظـام    

پيشنهاد در نظر گرفتـن  ” مرداد ماه، نوشت:   22ناميده بود[!]. در اين باره، خبر آنالين،    
حق طالق براي زناني كه همسرانشان ازدواج مجدد و موقت كرده اند را سال گذشته 

اضافه بـر ايـن، طـرح        “  معاون حقوقي رييس جمهور فاطمه بداغي مطرح كرده بود. 
اليحه ضد خانواده همزمان است با برخي طرح هاي ديگر رژيم واليـت فـقـيـه در         

خصوص زنان. خبرگزاري فارس، اول  مرداد مـاه،  گـزارش داد:           ادامه اليحه حمايت از خانواده ...
زهره الهيان عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفت و گو بـا    ” 

فارس مطرح كرد، طرح امنيت زنان و كودكان در كميسيون امنيـت  
ملي در دست بررسي است كه شامل امنيت زنـان در دو حـوزه           
خانوادگي و اجتماعي مي شود. وي افزود به نظر مي رسد در حـوزه   
امنيت زنان و كودكان كه دو قشر آسيب پذير جامعـه بـه لـحـاظ         
امنيتي هستند، نيازمند ارايه طرحي جامع هستيم تا خالءهاي قانوني 
در اين دو حوزه را برطرف كرده و وظايف دستگاه هاي حـمـايـتـي     
شود و اين طرح به منظور حمايت از زنان و كودكان آسيـب ديـده     

 “ تدوين شود.
همچنين معاون خانواده مركز امور زنان رياست جمهوري، نـيـز     

طرح ” مردادماه، اعالم كرد:   5طي مصاحبه يي با خبرگزاري فارس، 
انتظام خانواده با محوريت سياست تسهيل تشكيل خانواده، تحكيـم  
خانواده و ترميم خانواده هاي آسيب ديده تـالش مـي كـنـد تـا            

درعـيـن حـال      “  خالءهاي قانوني مرتبط با خانواده را پيگيري كند. 
نبايد رخ دادهاي اخير به ويژه موضع گيري جناح مـعـيـنـي را در         
صحنه سياسي كشور از نظر دور داشت. اعالم جرم دادستاني انقالب 

و ضميمه مرداد ماه اين روزنامه با “ ايران“اسالمي تهران از روزنامه 
، و هياهو در باره ديدگاه جناح هاي گوناگون در   ” 1خاتون “عنوان 

باره زنان و نقش اجتماعي آنان، از جمله موارد ديگري هستند كـه    
نشان مي دهد كه جنبش زنان با سياست سركوب و مهاري چـنـد     
وجهي از سوي واپس گرايان مواجه است، كه بايد با هوشـيـاري و     
تدبير اين توطئه و ترفند را خنثي و مانع از پراكندگي و تفـرقـه در     
جنبش شد. مي بايد هوشيارانه همه مانورهاي ارتجاع را رصد كـرد،   
انگيزه و آماج هاي سياسي آن را افشا كرد، و زنان كشور را نسبـت  
به آن آگاه ساخت. جنبش زنان مي تواند از اوضاع كنوني با تدبـيـر،    
به سود تحكيم صف هاي خود استفاده كند، و ضمن خنثي ساختـن  
مانورهاي ارتجاع، با سازمان دهيِ مبارزه و پيوند با ديگر جـنـبـش    
هاي اجتماعي، خواسته هاي به حق زنان ميهن ما را بـه ارتـجـاع      
تحميل كند. فقط و فقط با مبارزه پيگير مي توان بر ارتـجـاع زن        

 ستيز و برنامه هاي قرون وسطايي آن غلبه كرد.

صفر رساند كه موجب نگراني توليد كنندگان شكر شده است. توليد  
اغلب كارخانه هـاي  “  كنندگان شكر در انتظار فاجعه ديگري باشند. 

قند و نيز مجتمع عظيم نيشكر هفت تپه با حـذف يـارانـه هـا و           
افزايش قيمت حامل هاي انرژي با ركود و كاهش ظرفيت تـولـيـد    
روبه رو گرديده اند. در برخي كارخانه هاي قند، با دستـاويـز قـرار       
دادن كاهش ظرفيت توليد، عده يي از كارگران اخراج شدند، و ايـن  

 جريان همچنان ادامه دارد. 
صنعت پوالد كشور نيز در اوضاعي به شدت دشوار به سـر مـي     
برد، و آزادسازي اقتصادي نفس بسياري از واحدهاي پوالد را بـه      

نوسان ”تيرماه، گزارش داد:  25شماره انداخته است. روزنامه اعتماد، 
هاي قيمت بازار پوالد درماه هاي نخستين سال جاري و كـمـبـود    
عرضه پوالد در بازار داخلي طي خرداد يكي از مهمترين تـحـوالت   
اين بازار درماه هاي اخير بود... باال رفتن برخي هزينه هـا (حـذف         

بزرگترين توليد كننده پـوالد     90يارانه سوخت) باعث شد تا خرداد  
داخلي درمقطعي از عرضه پوالد به بورس كاال امتناع كند... پس از    

 آزادسازي كامل حامل هاي انرژي ... قيمت تمام شده توليد 
داخلي به قيمت جهاني انرژي بازهم تشديد خواهد شد... ضرورت    
 “دارد هرچه سريعتر به موضوع توليدداخلي نيز عنايت بيشتري شود.

اوضاع در بخش صنعت و توليد چنان وخيم و نگران كننده اسـت  
تيرماه، در گزارشي تصريح كـرد كـه،      18كه پايگاه خبري آفتاب، 

هزينه ها و قيمت تمام شده محصوالت صنعتي كشور پس از قانون 
هدفمندسازي يارانه ها چنان افزايش پيدا كرده انـد كـه كـلـيـه          

صنعتي يا ورشكست شدند و يا بايد تـعـطـيـل        -واحدهاي توليدي
 كنند.
 

 ادامه ورشكستگي صنايع ...
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در طول يكي دو هفته گذشته بار ديگر با پيشنهاد طرح جديد روسيه موسـوم  
، پرونده هسته اي ايران بار ديگر موضوع بحث، نـظـر، و     “ گام به گام” به طرح 

تحليل هاي متفاوت قرار گرفت. به همين منظور نيز رفت و آمدهاي سياسي يي 
بين مسكو و تهران صورت گرفت كه انعكاس آن در رسانه ها مشهود بـود. از       
هنگام پيشنهاد اين طرح از طرف روسيه تاكنون، تحليل ها و گمانه زني هـاي    
متفاوت در اين باره را شاهد بوده ايم و همچنان هستيم. به نظر مي رسـد كـه      
بيشتر تحليل هاي تاكنوني به سوي پرونده هسته اي ايران برگشته، و رفـت و    
آمدهاي سياسي بين تهران و مسكو را صرفا بر اين مسئله متمركز كرده اسـت.  
با بررسي گفته ها و نوشته هاي شخصيت هاي سياسي تصميم گيرنده در ايران 
و رسانه هايي كه به نوعي بيانگر ديدگاه هاي اين محافل اند، بايد به اين نتيجه 
رسيد كه آنچه كه در وراي اين طرح كمتر بدان توجه شده است ارتباطي اسـت  
كه اين موضوع با تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا دارد.  در بازشكافـي ايـن      
موضوع، نگاه به اين سخنان و تحليل ها، ما را با معادله هاي آشكار و نهان اين 

 تحوالت بيشتر آشنا مي سازد.
مرداد ماه، در سرمقاله خود، در بررسي اين طرح، با اينكـه   29روزنامه كيهان، 

سعي مي كند اثر تحريم هاي اقتصادي بر ايران را شكست خورده قلمداد كند، و 
با تاكيد بر اينكه ايران قصد ساخت سالح هسته اي را ندارد و ايـن اعـمـال          
فشارها به منظور تغيير رژيم در ايران است، معتقد است كه، سياسـت روسـيـه      
مبتني بر گفتگو و تعامل است. كيهان در ادامه به نكته اصلي و مهم مسئله مي  

مسئله بعدي به تحوالت منطقه مربوط است. در اين بـاره   “  پردازد و مي نويسد: 
هيچ ترديدي نيست كه اگر اين تحوالت رخ نداده بود ايده گام به گام به ايـران  

ضمن اينكه در باره آيـنـده     “ ...  كيهان در ادامه آورده است: “  پيشنهاد نمي شد. 
منطقه بوضوح ميان روسيه و آمريكا هم اختالف ديد و هم اختالف منافع وجود 
دارد، روس ها عقيده دارند كه كاهش قدرت آمريكا در خاورميانه امكان مـانـور   
بيشتري به آنها خواهد داد كه البته اين جز از طريق شراكت با ايران مـمـكـن      

“... كيهان در رابطه با منافع اقتصادي روسيه در ايران نيز مي گـويـد:      “  نيست. 
براي روس ها هيچ چيز مهم تر از توسعه روابط اقتصادي هم با ايران و هم بـا    
آمريكا نيست. روس ها به دنبال فرمولي هستند كه اجازه حضور آنها در بـازار       

مرداد ماه، خبري را به نقل از شبكه  30همين روزنامه در تاريخ “  ايران را بدهد. 
تلويزيوني الجزيره به چاپ رسانده كه منطبق بر همين ديدگاه است. كيهان بـه   

راه اندازي نيروگاه بوشهر در پايان ماه جاري ايجـاد كـنـنـده       “ نقل مي نويسد:  
اعتماد در روابط  تهران با مسكو است و حداقل نتيجه آن اين است كـه ايـران     
طرح روسيه را با اعتماد مورد بررسي قرار مي دهد. ايران به روسيه براي پايـان   
بردن نيروگاه بوشهر و كاهش فشارهاي غرب احتياج دارد و روسيه به ايران در   
جنگ سرد جديد با آمريكا احتياج دارد كه آمريكا در ميان اين نيازهاي دو كشور 

 “قرار گرفته است.
مرداد ماه، در مقاله يي با بررسي اين موضوع بـه     31هفته نامه صبح صادق، 

بسياري نيز نـاتـوانـي      “... شرح ديدگاه هاي مشابه اشاره مي كند و مي نويسد: 
مسكو در ناديده گرفتن جايگاه منطقه اي جمهوري اسالمي ايران را نـتـيـجـه     
رويكردهاي جديد روسيه مي دانند. تحوالت اخير خاورميانه و همگرايي گسترده  
ملت ها بر الگو گيري از انقالب اسالمي براي رسيدن به حقوق از دست رفـتـه   
خويش، نشانگر جايگاه ارزنده منطقه اي ايران است. از سوي ديگر با تحركـات   
گسترده غرب براي مصادره قيام هاي مردمي از جمله اشغال ليبي، مسكو عمال 
خود را در آستانه در حاشيه قرار گرفتن مي بيند. در اين ميان رويكرد به قدرتـي   
همچون ايران ضمن تقويت موقعيت روسيه در برابر تحركات غرب، مي تـوانـد   

همين “ جايگاهي را براي مسكو در ميان ملت هاي منطقه به همراه داشته باشد.
هفته نامه در مقاله يي ديگر در رابطه با همين موضوع، به نكته كليدي يي ديگر 
اشاره مي كند، و در مورد هدف اصلي سفر نيكالي پاتروشف بـه ايـران مـي        

آنچه كه به عنوان هدف از سفر پاتروشف به ايران در رسانه ها برجسته “ نويسد:  
شد، طرح گام به گام روسيه بود، ... اما گويا وي شخصا تمايل چنداني نـداشـت      
كه حضورش در ايران، صرفا هسته اي شود. بنابراين، مـذاكـرات نـيـكـالي           
“ پاتروشف و سعيد جليلي در تهران داراي تبعات راهبردي عميق خواهـد بـود.     

مي توان با قوت حدس “ مقاله در ادامه در جاي ديگر باز هم مي نويسد:  
زد كه پاتروشف نمي خواست مذاكراتش در تهران هسته اي جلوه كند و 
در عوض اصرار داشت كه بگويد اين مذاكرات كامال راهبردي، كالن و   
نشان دهنده آغاز يك دوران جديد در روابط ايران و روسـيـه اسـت...          

مقام سياسي، امنيتي و نظامي به تهران قصد  18روسيه با اعزام بيش از 
ارسال يك پيام به واشنگتن را داشته است، پيامي كه اكنون روسيـه در    
صدد انتقال آن است، اين است كه داليل جديدي براي نزديكي به ايران 
به وجود آمده كه همزمان با بحراني شدن روابط با واشنگتن منجـر بـه     

 “بروز تغييرات جدي در سياست هاي راهبردي روسيه شده است.
روزنامه وطن امروز، اول شهريورماه، به نقل از يك روزنامـه روسـي،     

از سـوي    “ استراتژي روسيه در قبال ايران را پيش كشيده و مي نويسد:  
ديگر روسيه از كارت ايران در بازي سياسي با غرب بهره مي برد و مايل 
است نفوذ خود را در خاورميانه احيا كند و در عين حال ابتكار عمل را از 

در ادامـه، بـه       “  تركيه بگيرد كه نقش آن در اين زمينه پررنگ اسـت.  
 مخالفت روسيه با توسعه تحريم ها بر ضد ايران نيز اشاره شده است.

سايت ديپلماسي ايران، كه روابط نزديكي با كارگزاران و كارشنـاسـان   
مرداد ماه، مصاحبه يي با مهدي سنايـي،   27سياست خارجي ايران دارد، 

نماينده مجلس و رئيس مركز مطالعات ايران و اوراسيا كه قرار بوده  از   
همراهان صالحي در سفر به روسيه باشد، داشته و نوشته است كه، وي   
با اشاره به مذاكراتي كه در باره طرح گام به گام در مسكو قـرار بـوده       

عالوه بر اين همكاري هاي منطقه اي   “ است انجام بگيرد، گفته است:  
ايران در حوزه شمال آفريقا و خاورميانه و بررسي دغدغه ها و ديـدگـاه     
هاي مشترك دو كشور در مسائل و موضوعاتي مانند ليبي، سوريه، لبنان 
و كشورهاي حوزه خليج فارس و در كنار آن بحث تسريع در راه انـدازي  
نيروگاه بوشهر از جمله مسائل و موضوعاتي است كه مي تـوانـد مـورد      

روسيـه بـه     ” همين سايت در مقاله يي ديگر با عنوان:  “ بحث قرار گيرد. 
، به نقل از روزنامه المستقـبـل   “ كمك ايران جنگ سرد را آغاز مي كند؟

كرملين به شدت با آنچه ناتو در ليبي انجام مي دهد مخالف ”مي نويسد: 
است. همچنين سياست هاي واشنگتن در قبال تحوالت سوريه را نيز به  
شدت رد مي كند. روسيه آمريكا را متهم مي كند كه با ريختن بنزين بر  
روي آتش بحران هاي خاورميانه قصد سوء استفاده از وضعيت فعلي را   

 “ دارد و مي خواهد هيمنه و تسلط خود را بر خاورميانه گسترش دهد.
با استناد به سخنان و نوشته هاي باال، و همچنين اظهـارات مشـابـه      
ديگر از طرف دست اندركاران رژيم، بايد به اين نتيجه رسيد كه دولـت    
ايران الاقل در مرحله كنوني به سياست هاي جديد روسيه و همچنـيـن   
طرح گام به گام با ديد مثبت اما توام با شك و ترديد نگاه مـي كـنـد.      
داليل اين شك و ترديد هم مربوط به راي مثبت اين كشور در جلـسـه   
شوراي امنيت بوده است كه به تحريم هاي بيشتر به ضرر ايران منـجـر   

مرداد ماه، در پاسخ به اين پرسش كه مـعـاون وزيـر       26گرديد. ايسنا،  
ساعت پس از سفر دبير شوراي امنيت ملي كشـورش   24خارجه روسيه 

به تهران اعالم كرده است كه پاسخ ايران به طرح مسكو منفـي بـوده     
مبناي اقدامات ما گفت و گوهايي است كه امروز با سرگي “ است، گفت:  

الوروف داشتيم. ما اعالم كرديم با روح اين طرح موافقيم تـا حـركـت       
جديدي داشته باشيم كه گام به گام جلو برويم. ... ما اعـالم كـرديـم            
جزييات طرح نياز به بررسي دارد. ... ما هيچ گاه منفي نگاه نمي كنـيـم       

 “مگر نسبت به مواردي كه خالف منافع ملي ما و اخالق باشد.
صحبت هاي نه چندان قاطعانه صالحي در حمايت از سياست جـديـد   
روسيه، بازتاب ديدگاه هاي متفاوتي است كه در ميان حكومتيان وجـود    

مرداد ماه، به قلم حشمت اله فالحـت   27دارد. سرمقاله روزنامه رسالت،  
، با اشاره به همدستي روسيه “ آيا به روس اعتماد كنيم؟” پيشه، با عنوان:  

در مورد صدور قطعنامه شوراي امنيت بر ضد ايران و تاخير در اجـراي      
ميز مذاكره ايران و روس، مملو از “ نيروگاه هسته اي بوشهر، مي نويسد:  

پاييـن  ” و يا “  دست دوم” گاليه هاي جدي است. آنها تا وقتي كه نقش  
را در معادالت امروز دنيا بازي مي كنند، نمي توانند شريك قابل “  دستي

اعتمادي باشند. هر چند تحوالت امروز خاورميانه و شمال آفـريـقـا و         
كشاندن و دستكاري تحوالت به حريم هاي مد نظر روسيه، آنها را بـه    

طرح گام به گام روسيه، و سياست 
 خارجي رژيم ايران

  11ادامه در صفحه 



1390شهريور ماه   7شنبه  دو   11   876شمارة  

هـاي تصـاعـدي، كـاهـش           هايي، با گرفتن مالـيـات   گرفتن چنين سياست
هاي دولتي و خصـوصـي بـيـشـتـر، و                گذاري هاي نظامي، سرمايه هزينه
بـايسـت    عوض كسادي اقتصادي، مـي    ريزي براي رشد اقتصادي در  برنامه
 هاي دولت را كاهش داد. بدهي

كشي در كشورهاي ديگر، چه به منظور اجـراي   هاي رياضت اجراي برنامه
الـمـلـلـي پـول، يـا            باشد يا صندوق بين“  بانك مركزي اروپا” دستورهاي 

انداز  تر كردن چشم هاي هر يك از آن كشورها، تأثير مشابهي در وخيم دولت
 ثباتي درازمدت مالي خواهد داشت. رشد و بي
 “ لـنـدن  ” اي وارد    سرمايه مالي آمريكا به طور گسترده و پردامنه  –  پنج

[دولـت    “ لـنـدن  ” شده است، و در ائتالف با سرمايه مالي بريتانيا، از امكانات 
نظارت دولتي  بريتانيا] در حكمِ مركز جهاني بانكداري يي بدون مقررات و بي 

همچنين پايگاه و بستري  “ لندن” كند.   در خارج از مرزهاي خود، استفاده مي
ويژه بازارهاي مالـي و     تر در اتحاديه اروپا، به است براي نفوذ بيشتر و عميق

طـور   نظام بانكي آن. منافع مشترك سرمايه مالي آمريكا و بريتانيا، اگرچه به 
موقتي، پايه ائتالف نزديك و تنگاتنگ سياسي، ديپلمـاتـيـك و نـظـامـي           

 امپرياليسم بريتانيا با امپرياليسم آمريكاست.
بحران بدهي در اروپا، در درجه اول حاصل پذيرش و به گـردن    –  شش

هاي همه كشورهاي اروپايي، و در    ها از سوي دولت هاي بانك گرفتن بدهي
درجه دوم، و به طور اخص، ناشي از عدم توازن در درون خود منطقه يـورو    

اند و بـه پـيـش         [كه آلمان و فرانسه آن را بنا گذاشته  “ پيمان يورو” است.  
برند] نقطه مشخصي است براي واگذاري استقالل اقتصادي كشـورهـاي     مي

 بدهكار به كشورهاي پرقدرت و غالب، يعني آلمان و فرانسه.
اين تحوالت نشانگر سرشت و خصلت اتحاديه اروپا به عنوان يك ائتالف 

هاي بنيادي آن، سد راه پيشـرفـت    داري انحصاري است كه توافقنامه سرمايه
اجتماعي و سوسياليسم است. به گمان ما، امكان ندارد بتوان از نهادهاي ضد 

هايي استفاده كـرد كـه در          دموكراتيك اتحاديه اروپا براي پيشبرد سياست
 انحصاري.   خدمت منافع طبقه كارگر و مردم باشد، و نه منافع سرمايه

را در هم كوبيد تـا بـتـوان       “ لندن” در بريتانيا، بايد قدرت مالي   –  هفت
گذاري در اقتصادي متوازن، به لحاظ تكنيكي پيشرفته، و باثبـات را     سرمايه

هاي امپرياليستي عمده و نهادهايـي مـثـل       تضمين كرد. به اعتقاد ما، دولت 
المللي پول و سازمان تجارت جهاني نه تمايل به قبـوالنـدن و      صندوق بين

ها و بازارهاي مالي دارند،  المللي مؤثر به بانك تحميل يك نظام مقرراتي بين
 و نه توان انجام اين كار را. 

راهبرد اقـتـصـادي و سـيـاسـي             ” حزب كمونيست بريتانيا در چارچوب 
هاي كـارگـري و      يي چپ و راديكال را براي جنبش  خود، برنامه“  جايگزين

كند. اين برنامه دربردارنده مالكيت عمومي بر بـخـش     خواه پيشنهاد مي ترقي
هاي كليدي اقتصاد بريتانيا، برقراري نظارت بر جـريـان      مالي و ديگر بخش
هاي گريز از ماليات در حوزه قوانين بريتانيا در سراسر دنيا،  سرمايه، بستن راه

تر در مورد ثروتمـنـدان و انـحـصـارهـاي            اعمال يك نظام مالياتي مترقي
داري، افزايش دائمي قدرت خريد طبقه كارگر از طـريـق بـرقـراري        سرمايه

دستمزد، مستمري بازنشستگي و مزاياي اجتماعي بيـشـتـر و بـهـتـر، و             
هاي گسترده جديد در امر مسكن، حمل و نقل عمومي، انرژي  گذاري سرمايه

  تجديدپذير و قابل دوام، و خدمات اجتماعي، است. از آنجا كه چنين برنـامـه   
يي با ادامه عضويت در اتحاديه اروپا همساز نخـواهـد بـود، مـا مـوضـع             

هاي درون اتحاديه اروپا و پايان  خواهانه خود مبني بر مخالفت با پيمان ترقي
راهـبـرد   ” كـنـيـم.        دادن به عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا را مطرح مـي   

فراگيرتر ما همچنين شامل ايجاد يك ائتالف  “ اقتصادي و سياسي جايگزين
مردمي، دموكراتيك و ضدانحصاري در بريتانيا با پيشاهنگي جنبش كارگري 
است، كه از راه مبارزه، در نهايت منجر به تشكيل يك دولت دست چـپـي     

هـاي سـاكـن       خواهد شد كه راه را براي انقالب سوسياليستي در بين ملـت 
بريتانيا باز خواهد كرد. البته براي چنين دولت چپ گرايي ضرورت دارد كـه     
بازرگاني و ديگر روابط اقتصادي و سياسي متقابالً سودمند خود را با ديـگـر     

دارند، گسـتـرش    كشورهايي كه در راه توسعه و گذار سوسياليستي گام برمي
 دهد و تقويت كند.

 ادامه سخنراني رفيق رابرت گريفتز...

شدت نگران كرده است. چون احساس مي كنند حتي به سمت بـازيـگـر     
مقاله رسـالـت در ادامـه الزمـه             “ درجه سوم نيز در حال تنزل هستند.

همكاري با روسيه را تعهد اين كشور در راه اندازي نيروگاه بـوشـهـر و        
مي داند تا از اين طريق زمينه هاي اعتماد  300تحويل موشك هاي اس 

مرداد ماه،  25سازي برقرار گردد. روزنامه جوان، نزديك به سپاه پاسداران، 
، با طرح اين سوال كـه  “ به طناب پوسيده روس ها چنگ نزنيد” با عنوان:  

چرا روس ها چنين طرحي را مطرح كرده اند، بازهم به فضاي بين المللي، 
تحوالت شمال آفربقا و خاورميانه اشاره مي كند و در نتيجه گيـري مـي     

طرح گام به گام مسكو، نه تنها بازگشت به نقطه صفر است، بلكه “نويسد: 
حلقه اي ديگر از زنجيره بي پايان فرصت طلبي روس ها در چرخ فلـكـي   

روزنـامـه   “  است كه غرب براي برنامه هسته اي ايران تدارك ديده است. 
طـرح  “ مرداد ماه، به نقل از الهه كواليي، مي نويسد:     26مردم ساالري، 

گام به گام يا تالش براي حل و فصل موضوع هستـه اي جـمـهـوري         
اسالمي با توجه به تحريم ها و اعمال فشارهاي گوناگون اقـتـصـادي و      
سياسي بين المللي تالشي است تا روسيه بتواند از يـك طـرف روابـط          
سازنده خود را با ايران در همه ابعاد گسترش بخشد و از سوي ديگـر بـه     
همراهان غربي خود نيز همرايي و همسويي خود را به نمايـش بـگـذارد.      
روسيه بارها نشان داده به قيمت نارضايتي و نگراني غرب حاضر به پيـش  

 “روي در اين مسير نبوده و نيست.
در رابطه با بي اعتمادي نسبت به روسيه بايد به اين موضوع اشاره كرد 
كه تمايل براي ارتباط با آمريكا و ديگر كشورهاي غربي در طول حـيـات   
سي و چند ساله جمهوري اسالمي هميشه وجود داشته است، و اين امر در 
دوران احمدي نژاد بيشتر آشكار بوده است. هوشنگ امير احـمـدي، كـه       
روابط بسيار نزديكي با احمدي نژاد و همفكرانش داشته است، بـارهـا و       
بارها از طرف روزنامه كيهان و ديگران متهم شده كه به طور نـهـان و       
آشكار در صدد برقرار كردن مناسبات بين ايران و آمريكا است. مـحـمـود     
احمدي نژاد و مشايي دو چهره شاخصي اند  كه مناسبات نـزديـكـي بـا       
هوشنگ امير احمدي داشته و دارند. بعيد است كه سياست مداران روسـي   
از اين تغيير و تحوالت آگاه نباشند و آن را در تصميم گيري هاي خويش 
مد نظر قرار ندهند. اگر انتقادات باال به روسيه مبني بر اينكه  سـيـاسـت       
هايش تاكنون بيشتر متمايل به تعامل با غرب بوده را واقع بينانه ارزيابـي  
كنيم، بايد اين واقعيت را نيز قبول كنيم كه چنين بـيـنـشـي در بـيـن             
حكومتيان و تقريبا در بين تمامي جناح ها از ديرباز وجود داشـتـه اسـت.      
همين امر نشان مي دهد كه انتقاد از روسيه بيشتر از آنكه زميـنـه هـاي      
عيني داشته باشد، بازتاب   سياست هايي است كه در ايران نه بر اسـاس  
منافع ملي بلكه بر اساس منافع حكومتيان، وضع و اجرا مي گردد. اگر غير  
از اين بود ما نمي بايست شاهد چنين سردرگمي ها و امـا و اگـرهـاي          
گوناگون در اين ارتباط باشيم. در هر صورت،  آن چيزي كه از البه الي    
تحليل ها و اظهارات باال مي توان حدس زد اين است كه، نبايد تغييـر و    

 -الاقل در آينده اي نزديـك     -تحولي عميق در پرونده هسته اي ايران 
انتظار داشت. آمريكا و ديگر كشورهاي غربي همچنان بر سياست تعليـق   
غني سازي اورانيوم از سوي ايران اند اصرار مي ورزند. فشارهاي اقتصادي 
ناشي از تحريم ها به طور حتم و يقين نگراني هايي را در بين حكومتيـان  
به وجود آورده است. دلمشغولي هاي مشترك ايران و روسيه در رابطه بـا   
تحوالت منطقه و به خصوص سوريه، موجب گرديده است تا نـزديـكـي      
هاي بيشتري ميان اين دو كشور پديد آيد. با توجه به داده هاي باال، بـه     
نظر مي رسد كه ايران در صدد است تا الاقل روسيه را از حمايت دربـاره    
شدت بخشيدن به تحريم هاي بيشتر بر ضد ايران بازدارد  و حتي بكوشد 
تا اين تحريم ها را تا حدودي كاهش دهد و در ضمن روند راه انـدازي      
نيروگاه بوشهر را سرعت ببخشد و نسبت به دريافت موشـك هـاي اس       

 از جانب روسيه اقدام مثبتي صورت بگيرد.  300
آنچه مشخص است اينكه زاويه نگرش رژيم به تحوالت فوق بيـشـتـر    
متوجه تضمين ادامه حيات خود است و نه حفاظت از منافع ملي ميهن ما. 
 يمردم ايران در اوضاع فوق العاده حساس و خطرناك منطقه نيازمند دولت

برآمده از اراده مردم هستند كه مدبرانه استقالل سياسـي كشـورمـان را        
  مديريت و تضمين كند.

 ادامه طرح گام به گام ...



(پايتخت و مركز حكومت دولتي) بـر كـل          “ لندن” تسلط 
هاي دولت بريتانيـاسـت. هسـتـه         اقتصاد بريتانيا و سياست

هـاي   مركزي طبقه حاكم را در بريتانيا شمار اندكي از بانك
هاست كه عامل  دهند، و منافع همين بريتانيايي تشكيل مي

 تعيين كننده در نحوه اعمال قدرت دولتي است.
ها، بخش اعظم بودجه اضطراريي كه از سـوي   اين بانك

در اختيارشان گذاشته  “ بانك انگلستان” داري دولت و  خزانه
شده بود، در راه  بازسازي اندوخته سرمايه خـود و ادامـه       
معامله هاي قماري در بازارهاي كاال و اوراق بهادار مصرف 

هاي بريـتـانـيـا [شـامـل:           كردند. آن ها همچنين از دولت 
اند كه يـكـي از      اسكاتلند، ايرلند، ولز، و انگلستان] خواسته 

هـاي ريـاضـتـي و          تريـن بـرنـامـه       شديدترين و افراطي
سازي در اروپا را به اجرا بگذارند، تا از اين طريـق   خصوصي

بتوانند بار بدهي كشور را بر دوش طبقه كارگر و قشرهـاي  
هـاي   مياني بيندازند. كاهش دستـمـزدهـا و مسـتـمـري           

بازنشستگي كاركنان دولت، كاهش ماليات بر سرمـايـه، و     
گشودن درهاي نظام آموزشي و بهداشت و درمان دولتي بر 

 هاست. رويه، از جمله اين برنامه سازي بي روي خصوصي
ها چيزي نبوده اسـت     نتايج اوليه اجراي اين گونه برنامه

تر از براي انحصارها،  ها، سودهاي هنگفت جز افزايش قيمت
تورم بيشتر، كاهش سطح زندگي مردم، و احتـمـال وقـوع      
بحران دومي در پي بحراني كه هنوز پايان نيافته است. در    
همين اوضاع و احوال، صنايع توليدي و صادرات همچنـان  

گذاري مبتاليند. چنيـن وضـعـي،       به  نبود و كمبود سرمايه
جاي در پـيـش    سازد. به  كاهش بدهي دولت را دشوارتر مي
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مرداد ماه ميزبان سميناري در پكن، با عنـوان:   27شنبه  حزب كمونيست چين، در روز پنج
بود، كه از هفت حزب كمونيست اروپايي بـراي     “ داري پس از بحران مالي سرمايه” 

شركت در آن دعوت شده بود. در اين سمينار، پروفسور انفو چِنگ از آكادمي علوم چيـن، و    
نمايندگان هفت حزب كمونيست اروپايي، سخنراني كردند. از سوي حزب كمونيست بريتانيا،  
رفيق رابرت گريفيتز، ديبركل حزب، در اين سمينار سخناني ايراد كرد كه متن آن را در زير 

 خوانيد: مي
 

 رفقاي گرامي،
از آنجا كه براي خواندن گزارش كامل حزب كمونيست بريتانيا در اينجا زمـان كـافـي        

 كنم. بند بيان مي 7يي از آن را در  نيست، خالصه
اش در درون چرخه طبيعـي اضـافـه       حادث شد، ريشه 2008بحراني كه در سال  – يك

هاي كمرشكـن   توليد كاال و انباشت بيش از حد سرمايه بود. اما با ترغيب و اعطاي انواع وام
وكارها، و دولت، صرفاً بـا هـدف در          ها، كسب هاي هنگفت به خانواده و تحميل بدهكاري

گردش نگه داشتن و تداوم بازار تقاضاي اقتصادي، موقتاً توانستند بحران و ركـود را تـا           
چندين سال به تعويق بيندازند، اما در عين حال دستمزدهاي واقعي كارگران ثـابـت نـگـه       

 داشته شده بود.
از اين بدهي عظيم، در برانگيختن و دامن زدن به معامله هاي قماري گسترده بـا      –  دو

هـايـي    اوراق و اسناد مالي [بورس سهام، و اين ها] استفاده كردند كه خيلي شان بـه روش     
گيرند؛ در اين جريان، بهاي اين اوراق بهادار نيز به ميـزان   جديد و بسيار پيچيده صورت مي

قـدر   هاي حاصل از اين معامله هاي قـمـاري آن       زيادي باال برده شد. ارزش اسمي دارايي 
ي “مشتقات”ويژه آن  ها هرگز قابل تبديل به پول نقد نبودند (به غيرواقعي بود كه اين دارايي

كه ارزش شان به درآمد طبقه كارگر به منظور بازپرداخت وام مسكن وابسته بود). با روشـن    
ناميد، مجموعـه   و كالهبرداري مي “ سرمايه مجازي” شدن دامنه و گستردگي آنچه ماركس 

داري، در  سيستم مالي در اياالت متحده آمريكا، بريتانيا، و ديگر اقتصادهاي پيشرفته سرمايه
هاي عمده تشديد كـنـنـده     آستانه فروپاشي قرار گرفت. اين روند يكي از عامل ها و ويژگي 

هاي معيني دارند كه به دقت و    ها و مشخصه هاي اَدواري معموالً ويژگي بحران بود. بحران 
ها از ضعف ساخـتـاري    ارزيابي دقيق نياز دارند. در اين مورد خاص، بايد گفت كه آن ويژگي 

ها بر اقتصاد كشـورهـاي      گيرند، يعني از تسلط و چيرگي بانك داري نشأت مي نظام سرمايه
داري عمده، و وضعيت بدون مقررات و فارغ از نظارت بازارهاي مالي و نظام بانكـي،   سرمايه

 المللي. چه در سطح كشوري و چه در سطح بين
ها و اموال، و نـيـز    يي از خريد دارايي داري عمده از طريق آميزه هاي سرمايه دولت  –  سه

هاي كشور را نجات دادند. هميـن دخـالـت        ها، بازارهاي پولي و بانك ضمانت كردن بدهي
روشني نشان داد كه قدرت دولت مركزي نقشي محوري و اساسي در حفظ و بقاي  دولت به
داري و ساخـتـمـان     داري دارد، و اينكه در هر راهبردي كه با هدف براندازي سرمايه سرمايه

شود، به دست گرفتن قدرت دولتي از سوي طبقه كارگـر در     سوسياليسم در پيش گرفته مي
 سطح كشور امري حياتي است.

بريتانيا يكي از نخستين كشورهاي پيشرفته اقتصادي بود كه دچار بحران شد، و   – چهار
يكي از آخرين كشورهايي است كه از بحران بيرون خواهد رفت. همين امر نشان دهـنـده      
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