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ساختارِسياسيِ قرون 
 وسطايي و بحران زا 
و  تالش هاي ارتجاع 
 براي غلبه بر بحران

 7ادامه  در صفحه  

هاي  بارِ تحريم اثرهاي زيان
اقتصادي بر زندگي زحمتكشان 
 و مسئوليت نيروهاي مترقي

  6ادامه  در صفحات 

 5و  3،  2ادامه  در صفحات 

به سوي كدام راه 
 رشد اقتصادي؟

هـاي     درگرماگرم رقابت و كشمكـش 
ْجناحيِ طيف ارتجاع حاكم و شدت  درون

هاي مداخله جويانه، بحـث   يافتن تحريم
پيرامون  چـاره انـديشـي بـراي از               
سرگذراندن بحران پيش رو، مـعـضـل        

آيـنـده و     “  انتخابات رياست جمهـوري ” 
بررسي مجدد راه كار تغيير در سـاخـتـارِ    
سياسيِ كنوني رژيـم واليـت فـقـيـه،          
دركانون توجه نيروهاي مختـلـف قـرار      
گرفته است و گمانه زني در خصوص آن 
باحرارت ادامه دارد. در حالي كـه نـزاع        
ميان دولت و مجلس و جـنـاح بـنـدي       
حاكميت، در هفته هاي اخير، اوج گرفته 

قـانـون   ” است و اختالف برسر اصـالح    
به واكنش هـاي مـوافـق و         “ انتخابات

مخالف در راس و بدنه حكومت مـنـجـر    
 گرديده است.

مجلـس شـوراي     “  انتخابات” رسوايي 
اسالمي و تحريم وسيع و قاطـع آن از      
سوي اكثريت مردم ميهن ما و معضالت 
رو به رشد ولي فقيه رژيم براي تـكـرار     
اين سناريو در جريان انتخابات ريـاسـت   
جمهوري آينده، ارتجاع حـاكـم را بـه        
مانورهاي گوناگوني وادار كـرده اسـت.     

كدام راه رشـد      ” بحث و تحليل در باره برگزيدن 
، هرروز بيش از روز قبل توجه تـحـلـيـل     “ اقتصادي؟

كـنـد، زيـرا       گران و مردم جهان را به خود جلب مي
وام مسكـن  “آنچه كه در ابتدا با بحران مالي در بازار 

شروع شد هم  2008در سال  “) ساب پرايم““ ( آمريكا

اكنون با گسترش در بعدهاي مختلف، كـلِ نـظـم        
موجود اقتصادي جهان را با بي ثباتي روبه رو ساختـه  

سازِ بحران كـنـونـي نـظـام           است. پيامدهاي ويران 
داري جهاني، قشرهاي مختلف زحمتـكـشـان     سرمايه
هاي خرده بـورژوازي در     بگير، و اليه بگير، مزد حقوق

داري پيشـرفـتـه و كشـورهـاي           كشورهاي سرمايه
رشد را به طور مستقيم زير ضربـه قـرار داده        درحال

است. اين توده وسيع از مردم، هر روز با نگـرانـي و      
ترديد بيشتر به ممكن بودن دستيـابـي بـه ثـبـات          

سياسي و حفظ محيط زيست چشـم بـه      -اقتصادي
اند. سياست گذاران و نخبگان اقتصـادي     آينده دوخته

داري در مسير تالش خود  كشورهاي پيشرفته سرمايه
اند  و نزد  به منظور حل اين بحران، در عمل فلج شده

افكارعمومي، چه به لحاظ نظري و چه بـه لـحـاظ        
اند. ورشكسـتـگـي      اجرايي اعتبارشان را از دست داده

واقعيتي عيـنـي    ،”يورو“اقتصاد ملي كشورهاي حوزه 
است كه فعال با تزريق نقدينگي هاي كـالن بـدون     

موسي غني نژآد، “ كارشناسانه”كشف 
هاي اقتصادي  كارشناس اقتصادي: معضل

كشورمان محصول  تاثير تئوريك  و اجرايِ 
در سه دهه “ راه رشد غيرسرمايه داري”

 گذشته بوده است...! 

تظاهرات خشمگينانه مردم در نيشابور كـه بـه       
دليل كمبود مرغ در چند هفته گذشته اتفاق افـتـاد،   

يي كوچك از وضعيت به شدت نگران كننـده   گوشه
زحمتكشان ميهن را در معرض ديد عمومـي قـرار     

هاي حكومتي، سراسيمه و همـراه   داد. هر چند مقام 
با درپيش گرفتن ترفندهاي هميشگي، سعي كردند 
اين واقعه را عادي و كم اهميت قلمداد كنند، امـا    

دهـنـد كـه اوضـاع          هاي موجود نشان مي واقعيت
اقتصادي و معيشتي مـردم بـر خـالف گـزافـه              

هايي بسيار نـگـران      هاي حكومتيان با چالش گويي
روست. بايد يادآور شد كـه، وضـعـيـت         كننده روبه

مشابه با وضعيت كشور ما در كشورهاي ديـگـري     
نـاپـذيـري بـر          هاي جبـران  همچون عراق صدمه

هاي محروم وارد  هاي اقتصادي و زندگي توده بنيان
كرد كه اثرها و پيامدهاي آن هنوز بر سـرنـوشـت      
مردم اين كشور سنگيني مي كـنـد. بـا ايـنـكـه            
مسئوالن حكومتي چه در قبل و چه در حال حاضر 

هـاي     سعي در كتمان اين حقيقت دارند، اما گفـتـه  
ها نشان مـي دهـنـد كـه          نقيض همين مقام و ضد

هايي را در حـكـومـتـيـان       روندهاي موجود نگراني
هايي را    ها و اقدام برانگيخته و به همين دليل گفته

به خصوص در طول چند هفته گذشته شاهد بـوده  
ايم كه تاييد كننده همين نظر است. بـه گـزارش        

مردادماه، احمد جنتي، در نـمـاز جـمـعـه         13مهر، 
هاي اقـتـصـادي مـردم،        تهران، با توجه به مشكل

مطمئن هستم كه با همت، جهاد، اخـالص  ” گفت:  
و ايثارگري كه مردم دارند صد در صد مي توانيم بر 

 

 ابراز همدردي و تسليت

نامه مردم براي انتشار آماده ” در آخرين لحظاتي كه 
مي شد، مطلع شديم كه زلزله شديـدي در اسـتـان        
آذربايجان شرقي رخ داده است كه صدها كشـتـه و       

قائم مـقـام سـازمـان         زخمي برجاي گذاشته است.   
جمعيت هالل احمر كشوراحمدرضـا شـجـيـعـي در          

خبرگزاري دانشجويان  ، “ حوادث” وگو با خبرنگار  گفت
، با بيان اينكه آواربرداري در اكثر مناطق “ ايسنا” ايران 
 10هزار و      زده به اتمام رسيده است، گفت: يك  زلزله

روستا در اين منطقه درگير زلزله بودند كه از اين ميان 
روستا نيز بـه   20درصد و  100تا  70روستا بين  130
وي با بيان اينكه شمـار   .درصد تخريب شد 100طور 

تـن رسـيـد،       600مجروحان اين حادثه به دو هزار و 
دستگـاه خـودروي      53دستگاه آمبوالنس،  97گفت:  

يـاب و     دستگاه زنده 20عملياتي، شش فروند بالگرد، 
 .زده اعزام شد تيم آنست به مناطق زلزله 15

مركز زلزله شهرستان اهر و روستاهـاي اطـرافـش      
است، كه ويراني زيادي به بـار آورده اسـت. ايـن             
شهرستان از فقير ترين نقاط ايران است. ابعاد خرابـي   
بسيار بيشتر از آن است كه در خبرها گـزارش شـده       

حزب توده ايران ضمن ابراز همدردي بـا هـم      است.  
وطنان عزيزي كه در مناطق زلزله زده هسـتـنـد و        
تسليت به خانوداده هايي كه عزيزانشان را از دسـت      
داده اند، همه توده اي ها، و نيروهاي مترقي ايران و   
جهان را به ياري زلزله زدگان آذربايجان شرقـي فـرا     

 مي خواند.
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 ادامه به سوي كدام راه رشد ...

اوراق قـرضـه     “و خريـد     اين كشورها، ”بانك هاي خصوصي“پشتوانه به 
مشكل را به صـورتـي      ،”بانك مركزي اروپا“  اين كشورها از سوي ”دولتي
اند. اكثر كارشناسان معتقدند كه، بـهـبـود      تر، به آينده حواله داده شونده بغرنج

نسبي در برخي آمار اقتصادي آمريكا به دليل كارزار انـتـخـابـاتـي بـراي           
) است  كه درعمـل در حـل        1391ماه  انتخابات آتي رياست جمهوري(آبان 

اي نخواهد داشت. تـحـمـيـل         بحران به لحاظ ساختاري، تاثير تعيين كننده
اي كه خود نيز رشد اقتصادي را عقيـم مـي      اجراي برنامه رياضت اقتصادي

هاي  از جيب نسل “ هاي خصوصي بانك“كند و همچنين تزريق نقدينگي به 
كنوني و آينده، تنها راه حل فراروي سياستمداران و نخبـگـان اقـتـصـادي        

هاي عيني نشان دهنده شـكـسـت       است. همه گواه “  بازار آزاد” هوادار ادامه 
اي است كه با پذيرشِ نقـش مـحـوري       عملي و تئوريك راه رشد اقتصادي

داران    ، توليد ثروت را بر مبناي آزادي سوداگري سـرمـايـه   “ بازار آزاد” براي 
بـازار بـي     ” دهد. مي توان گفت كه، نقش محوريِ   كالن خصوصي قرار مي

كه بيشتر به اقتصاد كازيـنـوئـي     -هاي مالي كالن و تسلط سرمايه“  نظارت
به عامل سد كننده رشد نيروهاي مولده كشورهاي پيشرفتـه   -گرايش دارند

هاي نوليبراليسم اقتصادي در    اند. دررابطه با تعديل  سرمايه داري تبديل شده
هاي توليد و رشد  سطح جهاني نيز مي توان گفت كه، اختصاص دادن عامل

اقتصاد ملي در سطح كالن، بر اساس انگيزه توليد ثروت بـراي قشـرهـاي      
فوقاني جامعه، هميشه و همه جا به انتقال ثروت از پايين به باال و بي ثباتي 

هـاي كـالنِ مـالـي در              شوند. در برهه كنوني، تمركز سرمايـه   منجر مي
، شكل عالي اين فرايند است، كه عملكرد بسـيـار     “ چارچوب جهاني شدن” 

مخرب غير توليدي آن را، در سايه ديكتاتوري واليي و به نفـع قشـرهـاي      
 فوقاني، در كشورمان نيز مي توان ديد.

برنامه هاي  تعديل اقتصادي در كشور ما، از دو دهه گذشته تا به حـال،    
هـا بـه        اند. آزاد سازي قيمت  زير تاثير اين الگوي نوليبراليستي شكل گرفته

هاي مشخص گـرايـش بـه         ، يكي از نمونه“ ها هدفمند كردن يارانه“بهانه 
به اجرا درآمد. البـتـه     “ شوك درماني“سوي اقتصاد آزاد است كه به صورت 

نـيـز   “  اقتـصـاد آزاد    ” هاي  طبق روال معمول در كشورمان، پيروي از نسخه
هاي ديگر، به صورتي ناهمگون بوده است، و منـافـع    مانند انواع الگوبرداري
هاي اليگارش همواره در متن آن قرار داشته اسـت.     كالن و انحصاري اليه

تقديس “  بازار آزاد” البته آنچه در كشور هاي پيشرفته سرمايه داري در حكم 
هـاي     به خصوص در عرصه سرمايه -هاي كالن گردد، در سطح فعاليت مي
هاي بنيـادي   و بسياري از شاخص“  بازار” تنها  نمادي كاذب است  و  -مالي

بـازار  ” شونـد.      هاي گوناگون دست كاري مي ها، به شكل آن از جمله قيمت
زير تسلـط  سـرمـايـه         “  اقتصاد بي نظارت” در عمل مترادف است با “  آزاد

كالن، كه بدون قيد و بند و نظارت قانوني و دموكراتيك به سوداگري مـي    
را مـي تـوان در         “  راه رشد نوليبراليستـي ” پردازد. هوادارانِ سرسخت اين  

هايي از مخالفان و منتقدان سياسي و اجتماعي ديكتاتوري حاكم نـيـز    بخش
هاي اقتصادي رژيم را تـائـيـد       وار اجراي  تعديل يافت كه صريح و يا اشاره

هاي اقتصادي، خـواهـان    كنند. البته آنان با انتقاد به نحوه پردازش تعديل مي
انـد. بـه       “ بـازار آزاد   ” تر كشورمان به سوي  تر، و سريع تر، عميق گذارِ منظم

عبارت ديگر، آنان خواهان سرعت بخشيدن به روند اجرايِ همان فـرمـول     
زير تسلـط  “  چارچوب جهاني شدن” اند كه در  سياسي پيش گفته -اقتصادي

گيريِ بحراني گسترده و ويـرانـگـر، رشـد        سرمايه هاي مالي كالن،  شكل
اسـت.      اختالس، و فساد مالي را در كشورهاي اروپايي و آمريكا باعث شده

يـي     نسخه“ اقتصاد آزاد“برانگيز آنكه، هوادارانِ گذارِ كشور ما به سوي  توجه
هـاي   دارويي از براي بهبود همه دردها از جمله مشكل با اين فرمول را نوش

تر از همه، دسـتـيـابـي بـه آزادي و               اقتصادي، روابط بين المللي، و مهم
 دموكراسي، مي دانند.    

كـدام راه رشـد       “ از اين روي، بحث و تبادل نظر در بـاره بـرگـزيـدنِ        
ناپذيرِ مبارزه براي گذار كشورمان از ديـكـتـاتـوري        ، بخش جدا“ اقتصادي؟

هاي كارشناسيِ اقتصادي و خبررسانيِ آمـاري در       است، كه فراتر از مسئله
مورد قيمت مرغ يا دالر، در سطح جنبش بايد بدان پرداخت. ايست كـامـل      

، و رويارويي اصولي “ اقتصاد بي نظارت” هاي اقتصادي، طرد راه رشد  تعديل
داري كالن غيرتـولـيـدي،  يـكـي از             هاي سرمايه با نفوذ و عملكرد اليه

هاي تعيين كننده شكل و مضمون حكومت ملي دموكراتيك در مرحله  عامل
كدام راه رشـد    ” پساديكتاتوري واليي است. بحث و تحليل در باره انتخاب  

ها و بعدهاي مختلف، و همچنين شرايط مشخص داخلـي   ، جنبه“ اقتصادي؟

و خارجي كنوني را در بر خواهد گرفت. در عرصه جهاني، بيش از دو دهـه         
الگوي مسلط بوده است، و بنـابـرايـن،    “   بازار آزاد” است كه راه رشد بر محورِ 

هر نوع تحليلي با رويكرد علمي  درباره گزينشِ راه رشـد اقـتـصـادي در             
بايد همراه  ”بازار آزاد“كشورمان، با شناخت و افشايِ پيامدهاي كنونيِ الگوي 

باشد. در مورد اين مسئله كليدي، تجربه عمليِ تاريخ معاصر، بدون پيشداوري  
وغرض ورزي و همراه با رويكردي منطبق با شرايط كنونيِ اقتصادي و توازن 
نيروهاي سياسي در جهان را بايد به كار گـرفـت. درغـيـر ايـن صـورت،                

هاي بسيار عجيب و كامال نامربوط به مسائل كـنـونـيِ فـراروي        گيري نتيجه
مان را بايد از اين قبيل بحث ها انتظار داشت كه از موضع  چپ و يـا       ميهن

راست، و برخالف خواست جنبش مردمي، عمل خواهند كرد. مثالي بـارز در       
هاي آقاي موسي غني نژاد، يـكـي از هـواداران           ها و پاسخ اين مورد، تحليل

دنـيـاي   “سرسخت تعديل اقتصادي نوليبراليستي، در مصاحبه بـا روزنـامـه        
تيرماه، است. ايشان در برخوردي گزينشي با تـاريـخ، و بـدون          22، “ اقتصاد
داري جهاني،  يي به شرايط مشخص كنوني و بحران سرمايه ترين اشاره كوچك

هنوز از لزوم اجرايِ موازين نوليبراليسم اقتصادي در ايران  دفاع مي كـنـنـد.       
گيري نهايي و عجيب غريب آقاي غني نژاد بر پايه چند جمله تكـراري،   نتيجه

هاي اقتصادي كشورمان مـحـصـول        بي مدركي معتبر، اين است كه، معضل
در سه دهه گذشته بـوده    “  راه رشد غيرسرمايه داري” تاثير تئوريك  و اجرايِ 

است. در اين مصاحبه، آقاي غني نژاد مدعي است كه، نفوذ يـك كـتـاب از         
اوليانفسكي (نظريه پرداز ماركسيست) در ميان روشنفكران ايران (جالب اينكه    

هاي اقتصادي  ايشان حتي نام كتاب را هم ذكر نمي كنند) عامل اصلي مشكل 
ميهن ما است و حزب توده ايران مقصر و مسئول ادامه پيرويِ مسئوالن رژيم 

نـگـاريِ      هاي اوليانفسكي است! پرداختن به جزييات تـاريـخ      واليي از تئوري
مغرضانه و اظهار نظرهاي سطحي آقاي غني نژاد در آن مصاحبه، هدف ايـن    

هاي ناهنجـار ايشـان در        گيري نوشتار نيست. كافيست اشاره كنيم كه، نتيجه 
مقام يك كارشناس اقتصادي، بسيار نامعقول و بدون تـوجـه داشـتـن بـه            

پردازان نوليبرال  مند بودن نظريه ها است. آقاي غني نژاد به بركت بهره  واقعيت
هـا در يـك مصـاف             از آزادي نسبي در ايران، طبق معمول اين نوع بحث

وار، تاريخ پر ثمر حزب ما در عرصه ارائه راه حل بـراي   جانبه دون كيشوت يك
سياسي ميهن با هدف بهبود زندگي زحمتـكـشـان را       -هاي اقتصادي معضل

پندارد. آقاي غني نژاد، با كشيدن تصويري كج و معـوج،    كيسه بوكس خود مي
هاي انكارنـاپـذيـر     مبتذل، وغير واقعي از گذشته، درصدد پنهان كردن واقعيت

نظام سرمايه داري در شرايط مشخص كنوني در كشور ما و در پهنه جـهـان     
هاي اقتصادي از منظر تاريخي و    روي، برخورد او به برخي مسئله است. از اين 

برانگيـز و نـيـازمـنـد بـرخـوردي               ها به شرايط كنوني، توجه امتداد دادن آن
قرن گذشته مـيـالدي    70اند. چگونه تنها يك كتاب، بدونِ نام، ازدهه   انتقادي

هاي اقتصادي كشوري قرار گيـرد   تاكنون توانسته است منبع و راهنماي برنامه
 “ بازار“داري تجاري بسيار پر نفوذ  كه زيربناي اقتصادي آن زير سلطه سرمايه

بوده است؟  آيا آقاي موسي غني نژاد فراموش كرده است كه رژيـم واليـي       
خورشيدي زير ضربه برد و به طـور رسـمـي آن را             60حزب ما را در دهه 

هاي مترقي قانون اساسي در زمـيـنـه     اعالم كرد، و قدم به قدم ماده“  منحله“
را در عـمـل در هـمـان              -برآمده از برنامه حزب ما -اجتماعي -اقتصادي

داري، و      هاي اول انقالب  حذف كرد؟ چگونه حزبي با برنامه غيرسرمايه سال
محروم بودن از حضور در ميهن و نداشتن فعاليت آزاد در طول حدود سه دهه، 

گـذارانِ بـغـايـت ضـد           اين چنين به زعم آقاي غني نژاد در تاروپود سياست
گذاران رژيم واليي كه  كمونيست رسوخ كرده است؟ آن هم از قماش سياست

اند؟ چگـونـه    شان از دست اندركاران  تجارت و كسب سوداگرانه شمار بسياري
گـاه اقـتـصـادي و            دو دهه بعد از فروپاشي اردوگاه سوسياليسم كه تـكـيـه   

بود، رژيم واليي هنوز توانسته اسـت     “ داري راه رشد غيرسرمايه” ايدئولوژيك 
 ي”راه رشـد   ” هاي اقتصاديِ وجود و عملكرد چنيـن     آن را ادامه دهد؟ فاكت

و    ،”نفت“محصول  كدامند؟ آيا زيربناي اقتصادي كشور ما بر پايه فروشِ تك
نيست؟ آيا تغييرهاي “  هاي خصوصي تجاري سرمايه” وارادات كالن به وسيله 

قانون اساسي به فرمان ولي فقيه و بـه دسـت دولـت         44داده شده در اصل 
هـاي     سـازي    احمدي نژاد به منظور هرچه بيشتر هموار ساختـن خصـوصـي     

هاي ريز و درشـت خصـوصـي و         ها و موسسه وار بانك گسترده، رشد سرطان
صـنـدوق   “هاي بيمـاركُـش      ها از روي نسخه سازي قيمت خصوصي، آزاد شبه
اينـكـه آقـاي       اند؟ بوده ”داري سرمايه راه رشد غير“در مسير  ”المللي پول بين

 60غني نژاد، يك كارشناس اقتصادي تحصيل كرده، اقتصاد جنـگـي دهـه        
نسبت مي دهند بسيار عجيـب و     ”داري راه رشد غيرسرمايه“خورشيدي را به 

هـاي     هاي سياسي و جنـاح  برانگيز آنكه، شخصيت غيركارشناسانه است. توجه 
معيني نيز براي حمله به مـيـر حسـيـن       
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گـيـري      خورشيدي را نيـز سـمـت      60موسوي، اقتصاد برهه دهه 
سوسياليستي قلمداد مي كنند. آيا آقاي غني نژاد  كشـوري را در       

هايي از حيات آن  دولت نقش  دوران معاصر سراغ دارند كه در دوره
 60ش به عهده نگرفته باشد؟ در ميانه دهـه       اي در اقتصاد  اساسي

اش با هجوم و سـپـس        كه انقالب در مرحله سياسي -خورشيدي
 -هاي اجتماعـي  چيرگيِ نيروهاي راست بر آن، متوقف شد و هدف

آيا اين تجار، و يا به قول آيـت اهللا       -اقتصادي آن فراموش شدند
بودند كه سركوب شدند يـا نـيـروهـاي       “  بازاريان محترم” خميني 

مترقي چپ؟ آيا آقاي غني نژاد و همفكران ايشان نمـي تـوانـنـد       
داري و به خصوص  اعتمادي روزافزون به نظام سرمايه ببينند كه بي

هاي اقتصادي و گستـرش اعـتـراض قشـرهـاي           انزجار از تعديل
گوناگون در پهنه جهان و كشور ما برآمده از ماهيت و پيـامـدهـاي    
غيرانساني و ويرانگر اين سيستم اقتصادي است؟ آيا آقـاي غـنـي      

هاي بديهي را نمي تواند بشنود و ناهـنـجـاري در       نژاد اين سئوال
پنـدارد   هاي خود را نمي تواند دريابد؟ و هنوز مي منطق و استددالل

و روگـردانـي   “  اقتصاد بي نظارت” سازيِ  ها از ويران كه هراس توده
 يي كمونيستي است؟   از نظام سرمايه داري در پهنه جهان دسيسه

اجتماعي حزب توده ايران در طول  -اينكه برنامه هاي اقتصادي
اند در جـامـعـه  در حـكـم                 سال گذشته و تاكنون توانسته 70

ترين چارچوب نظري حضور داشته بـاشـنـد واقـعـيـتـي             منسجم
انكارناپذير است، اما بر خالف تعبيرهاي مسخ كننده،  مـنـفـي، و      

آميز آقاي غني نژاد، واقعيت اين است كه نفوذ نظري حـزب     اغراق
مان در  هاي مترقي جامعه ما به دليل بازتاب دادن خواسته ها و آماج

هايش بوده است. براي مثال، حزب ما توانست در هـمـان         برنامه
يي مترقي، معتبر، و    ، با برنامه57هاي نخست انقالب بهمن  مرحله

عملي، در راستاي خواست تغييرهاي بنيادي اقتصادي واجتماعي در 
انقالب شركت كند، و به طور سريع توجه بخش چشمـگـيـري از      
جامعه را به آن جلب كند. محبوبيت اين برنامه، برآمده از انطـبـاق    

درنگ اكثر مـردم بـود، و نـه بـه زعـم                   هاي بي آن با خواسته
روشنفكران “  مجذوب شدن” نويسي آقاي غني نژاد، بر اساس  تاريخ

مي توان ادعا و تأكيد كرد كه، عمـده  “.   يك كتاب”و انقالبيون به 
مفاد مترقي و مردمي در قانون اساسي برگرفته از برنامه اقتصـادي  

قانون اساسي در مـورد       44و  43حزب ما بود. براي نمونه، اصول 
“ د ، ج  ” توسعه و رشد اقتصاد و تامين عدالت اجتماعي  و بندهاي 

خواري و مالكيت  به منظور اصالحات  ارضي بنيادي، و حذف زمين
هاي حـزب     غير توليدي بر اراضي، همگي زير تاثير مستقيم برنامه

هاي متـرقـي حـزب مـا بـا وجـود                 ما تدوين شده بودند. برنامه 
يـافـتـه       هـاي سـازمـان        هاي فراوان و از جمله حملـه  محدوديت

الهي به دفترهاي حزب ما و  هاي حزب داران و لباس شخصي چماق
كتك زدن و حتي كشتار كادرهاي حزب، توانست به سـرعـت بـر      
فضاي سياسي كشور اثر بگذارد. برنامه حزب ما بـالفـاصـلـه بـا           

داران    اي، سـرمـايـه        داران كالن و موقوفه مخالفت حاميان زمين
ها  با انحراف و شكسـت   تجاري سنتي روبه رو شد. تمام اين اصل 

هاي بعدي، از قانون اساسي حذف شـدنـد.      كامل انقالب در مرحله
برانگيز آنكه، هنوز بعد از گذشت سه دهه از مرحله نـخـسـت     توجه

هـاي     بـرنـامـه      ،”بازار آزاد“انقالب، سران رژيم حاكم و هواداران 
مترقي حزب توده ايران را كفرآميز، مخرب، و خـيـانـت آمـيـز،            

 نامند.   مي
بندي كردن لولويي ترسناك از حزب مـا،   آقاي غني نژاد با سرهم

با اصرار در صدد است كه زير بناي اقتصادي كشور ما و گـرايـش     
را كامال وارونه نشان دهد. آنچه  را  “  اقتصاد بازار” بارز آن به سوي 

دانيم آن است كـه، زيـر بـنـاي          كه هم  اكنون به طور دقيق مي
اسـت كـه     “  داري   راه رشد سرمايـه ” مان بر مبناي  اقتصادي ميهن

ساالري و بوروكراسي حكومت در آن در حكـم عـنـصـري        ديوان
خوار و سوداگر، نقشي اساسي دارد. برخالف تصور آقاي غنـي    رانت

هـاي     نژاد، حضور قدرتمند  بورژوازي بوروكراتيك در فـعـالـيـت      
اقتصادي  به معني دولتي بودنِ اقتصاد و يـا وجـود زيـربـنـاي              

در كشورمان نيـسـت. عـمـلـكـرد          “  داري غيرسرمايه” اقتصادي   
داري    داري بوروكراتيك در اتحادي نامقدس بـا سـرمـايـه       سرمايه

داري ماننـد ايـران      تجاريِ غيرتوليدي، خصيصه اصلي كشورهاي عقب مانده سرمايه
اسـت كـه     “  اقـتـصـاد آزاد     ” است. آقاي غني نژاد آن چنان شيفته و هوادار الگـويِ    

تواند ببـيـنـد. ايشـان بـا            خواهد يا نمي هاي مسلم جهان و كشورمان را نمي واقعيت
هاي سابق كشورمان نيز گله منـد   طلبان و به خصوص چپ عصبانيت از برخي اصالح

چنين شد كه بـه    ”  است:   “ بازار“چراي آنان از نظام  و است و خواستار پيروي بي چون
ها كساني بودند كه از  نشيني شدند. منظورم از چپ  ها ناگزير به عقب لحاظ فكري چپ

كردند. اما به تـدريـج     داري، آگاهانه يا ناآگاهانه، حمايت مي سرمايه تئوري راه رشد غير
هاي جديد مجددا وارد عرصه اقتصاد شدند و  آنها خودشان را بازسازي كرده و با لباس

سال اخير ما شاهد رنگ عـوض     20ها را مطرح كردند، به طوري كه طي  همان ايده
ها بوديم. زماني نهادگرا شدند، زماني سوسيال دمـوكـرات شـدنـد و در             كردن چپ

ها را حل نكردند و ايده منسجمي را مـطـرح        رو. اما هيچ گاه اين تضاد  اي ميانه دوره
رسد كه  نكردند. همواره پشت شعارهاي عوام پسندانه خود را پنهان كردند. به نظر مي  

توان اقتصاد را اداره كـرد، امـا چـون         اند كه بدون نظام بازار نمي آنها باالخره دريافته
اند خود را كامال از شر ايدئولوژي چپ رها كنند، آگاهانه يا نا آگاهانه، به  هنوز نتوانسته

شوند تا نظام بازار را شر ضروري معرفي كننـد.   ترفندهاي آشكار و پنهاني متوسل مي
اين در حالي است كه انديشه اقتصادي مدافع نظام بازار دولت را شرضروري تـلـقـي      

هـاي   هاي مورد خطاب آقاي غني نژاد، بر خالف نوليبراليست شايد آن چپ ”   كند.  مي
سـاز الـگـوي       اند پيامدهاي غيرانساني و ويران ، سر انجام توانسته دوآتشه مانند ايشان

اند ببيننـد كـه در        را تشخيص دهند. آنان به طور حتم توانسته  “ بازار آزاد“اقتصادي  
اقـتـصـاد     ” جهان كنوني، بر خالف انتظار و درك آنان، در دو دهه گذشته  فرمول      

آن، فقط به نفع قشرهاي ثروتمند عمل مي كند، همـچـنـيـن      “ جهاني شدن“و “  آزاد
گرِ سركـوب    نتوانسته بنيه اقتصادي را تقويت كند، توليد را باال ببرد، و در عمل توجيه

دموكراسي و آزادي در ايران و ديگر كشورها بوده است. واضح است كه آقاي موسـي   
غني نژاد و همفكران او در مورد پيامدهاي مخرب تعديل اقتصادي نولـيـبـرالـيـسـم        

هاي سابق و نيروهـاي   همچون كبك سر در برف فرو كرده اند. ولي شايد برخي چپ 
اصالح طلب مورد نظر آقاي غني نژاد، به اشتباه خود پي برده و مـي بـيـنـنـد كـه            

هاي اقتصادي ويرانگر دولت كودتايي رژيم واليي، برآمده از همـيـن الـگـويِ        برنامه
توان همان بـرنـامـه       است، و در فردايِ پس از گذار از ديكتاتوري نمي“  اقتصاد بازار” 

 اقتصادي ضد مردمي را بار ديگر در حلقوم زحمتكشان فرو كرد.  
توان گفت كه، بدون حضور و عملكرد تـوان اقـتـصـاد        الاقل بي هيچ ترديدي مي

داري، آن گونـه   كشورهاي سوسياليستي سابق در دو دهه گذشته، راه رشد غيرسرمايه
كه از سوي اوليانوفسكي تعريف مي شد، مطابقتي با شرايط مشخص جهان  كنـونـي   
نداشته و ندارد. شكي نيست كه فروپاشي اردوگاه سوسياليسم قرن بيستم به تـغـيـيـر      
توازن نيرو و شرايط جهاني به نفع كشور هاي قدرتمند سرمايه داري منجـر شـد، و       

راه رشـد    ” عقب نشيني موضعي نيروهاي چـپ را ضـروري سـاخـت. الـگـوي                  
در برهه زماني خود، و همين طور برنامه اقتصادي مترقي حزب مـا     “ داري غيرسرمايه

و    1970سياسي در دهـه     -در آن دوره، بر اساس شرايط مشخص موجود اقتصادي
كوتاه كردنِ “  داري راه رشد غيرسرمايه” ميالدي قابل دفاع و بحث است. هدف   1980
هاي رشد ماقبل سوسياليسم با اتكاء به وجود روابط اقـتـصـادي بـا اردوگـاه           مرحله

سوسياليسم و كشورهاي غيرمتعهد بود. برنامه حزب ما  در راستاي ايجاد تغييـرهـاي    
بنيادي و ارتقاء كيفي و كمي اقتصاد ملي به سوي توليد مليِ ارزش افزا، و گسـتـرش   
عدالت اجتماعي، اجراشدني بودند و به سرعت در سطح جامعه رسوخ كردنـد. حـزب      

 -مان به مرحله  مـلـي       توده ايران همواره به دنبال گشودن راه به جلو و گذار ميهن
دموكراتيك  بر پايه تغييرهاي بنيادي اقتصادي و اجتماعي بوده است چنانكه بـتـوان   

افزا، طبقه كـارگـر، اليـه       هاي كيفي روبناي سياسي را به نفع نيروي كار ارزش تحول
هاي گوناگون زحمتكشان، و بورژوازيِ توليديِ ملي هدايت كرد. آقاي غـنـي نـژاد         

حـزب مـا در        ”برنامه“و  ”داري راه رشد غيرسرمايه“اي از  شده تعريف بسيار تحريف
بهره ساختن به منظور قطع رابطه اقـتـصـادي ايـران بـا           حكم عاملي  در فرايند بي

هـاي     دهد. غني نژاد در رويارويي  بـا واقـعـيـت            داري ارائه  مي كشورهاي سرمايه
يي به منظور به  وسيله “ داري راه رشد غيرسرمايه“خواهد نشان دهد كه  انكارناپذير مي

سياسي كشورهاي سوسياليستي بود و آن را مترادف بـا   -دست آوردن منافع اقتصادي
كـنـد.    رابطه استثمار اقتصادي بين كشورهاي غربي با كشورهاي جهان سوم تلقي مي

در صورتي كه در آن برهه تاريخي  مقصود از عدم وابستگي يعني وجود اسـتـقـالل      
هاي اقتصادي كالن ملي بدون تحميل نسخه از خـارج   عمل در طرح و اجراي برنامه

رفيق منوچـهـربـهـزادي،     داري جهاني. زنده ياد   بود و نه قطع كامل تجارت با سرمايه
(مجله دنيا، سـال     “  دو سياست متضاد در بازرگاني خارجي ايران” اي با عنوان:   درمقاله
تذكار اين نكته الزم است كه وقتي ما از   ” نويسد:   )، درمورد تجارت خارجي مي 1343

مزاياي بسط مناسبات بازرگاني و اقتصادي با كشورهاي سوسياليستي سـخـن مـي        
گوييم و زيانهاي همين روابط را با كشورهاي امپرياليستي نشان مي دهيم، مـقـصـود    
مان اين نيست كه بايد روابط بازرگاني با كشورهاي ديگر را قطع يا محدود كـرد و      

فقط به بازرگاني با كشورهاي سوسيـالـيـسـتـي      
  5ادامه  در صفحات پرداخت، بر عكس، ما معتقديم كـه از تـمـام          
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پيگرد و سركوب سيستماتـيـك فـعـاالن       
 جنبش دانشجويي

فشار برفعاالن جنبش دانشجويي در سراسر كشـور،    
در ماه هاي اخير، شدت يافته اسـت، و بسـيـاري از          

هـاي     كننده و مبارز، بـه شـكـل        دانشجويان اعتراض
شوند.  به گزارش پـايـگـاه      مختلف، پيگرد و تهديد مي

تير ماه، كميسيـون حـقـوق       29خبر رساني ادوار نيوز، 
بشر دفتر تحكيم وحدت دوميـن گـزارش خـود بـه           
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران را 

علي رغـم  ” انتشار داده است. دراين گزارش آمده است:   
آنكه چند نفر از فعاالن دانشجويي در چند ماه گذشـتـه   
پس از سپري شدن مدت محكوميتشان از زنـدان آزاد    
شده اند ولي با توجه به بازداشت هاي اخير همچـنـان   

نفر از دانشجويان در زندان بسر مي برند ...    50بيش از 
همچنين ده ها دانشجو دراين مدت توسط كميته هاي 
انظباطي احضار و به محروميت موقت از تـحـصـيـل       
محكوم شده اند. وزارت علوم امسال همـچـون سـال       
هاي گذشته چندين نفر از دانشجويان را تنها به خاطـر  

عقيدتي -هم جهت نبودن مواضعشان با موضع سياسي
مد نظر حاكميت از ادامه تحصيل در مقطع كارشناسـي  

 “ارشد محروم كرده است.
همزمان با انتشار اين گزارش، ادوار نيوز خبر داد كه، 
سياوش حاتم، دبير سابق انجمن اسالمي دانشجـويـان   

 دانشگاه همدان، بازداشت شده است. 
تيرماه، هم  13به گزارش پايگاه اطالع رساني هرانا، 

زمان با شروع ترم تابستاني، برخورد بسيج دانشجويي و 
حراست دانشكده اقتصاد شهيد بهشتي با دانشجـويـان   

تن از دانشجويان ايـن     5تشديد شده است، و بيش از 
دانشگاه به كميته انضباطي احضار گرديدنـد. اعـمـال       

هـاي خـرداد مـاه         فشار بر فعاالن دانشجويي از ميانه
شدت پيدا كرد، و تاكنون ادامه دارد. هدف ايـن اقـدام      
ها، به هراس افكندن جنبش دانشـجـويـي و حـذف         
دانشجويان با تجربه از بـدنـه جـنـبـش اعـتـراضـي             

تير ماه، اعالم كـرد كـه،         12دانشجويان است. هرانا،  
نويد گرگين، دانشجوي دانشگاه اصفـهـان، از سـوي        
ماموران وزارت اطالعات بازداشت گرديد. در هـمـان        
حال، بنابر گزارش مجموعه فعاالن حقوق بشر ايـران،    
آخر تيرماه، يك فعال دانشجويي دانشگاه تـبـريـز، از        
سوي ماموران امنيتي دستگير و به مكان نامـعـلـومـي     
انتقال داده شد. هاشم ميرزاده، از فعاالن شناخته شـده   

مـاه، در       مـرداد    2دانشگاه تبريز بود. همچنين هرانا،  
خبري اعالم كرد كه، اديبه كالنتري، فعال دانشجويـي  
شناخته شده دانشگاه آزاد كردستان، از سوي مـامـوران   
اداره اطالعات شهر روانسر بازداشت شده است. اتـهـام    

اين دختر فعال دانشجو تاكنون اعالم نگرديده اسـت.     
عالوه بر احضار و بازداشت وسيع دانشجويان، به اخراج 
برخي چهره هاي بسيار فعال از دانشگاه ها و مركزهاي 
آموزش عالي بايد اشاره كرد: علي عجمي، فعال طيـف   
چپ جنبش دانشجويي از دانشگاه تهران، رسما اخـراج  

علي عجمي دانشجوي ”  تيرماه، نوشت:   29شد. هرانا،  

رشته حقوق ... از دانشجويان طيـف چـپ بـا           
واحد از پـايـان    15در حالي كه فقط  18ي  رتبه

دوره ي تحصيلي اش باقـي مـانـده بـود از           
دادگـاه     15دانشگاه اخراج شد. وي در شعبـه     

انقالب (اسالمي) با دو سال حبس تـعـزيـري        
وتبعيد به زندان رجايي شهر ... پس از اتـمـام        
دوران محكوميتش از ادامه تحصيل و پـايـان     

 17عالوه بر اين، در  ”دوره كارشناسي باز ماند. 
تير ماه اعالم شد كه، احمد حسيني، دانشجـوي  
كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه، با حكم كميته 
انضباطي اين دانشگاه از تحصيل محروم و از     
دانشگاه اروميه با حكم به كميته انضباطي ايـن  
دانشگاه از تحصيل محروم و از دانشگاه اخـراج  
شد.  پيش از او نيز ميثاق افشـار، دانشـجـوي       
علوم سياسي دانشگاه ملي (بهشتي) تهران و از   
اعضاي جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلي، در   
پي دستور مستقيم وزارت اطالعات از دانشگـاه  

تيرماه، در    29ملي تهران اخراج گرديد.  هرانا،  
خبر ديگري اعالم كرد كه، پـيـمـان عـارف،         

روزنامه نگار و فعال شناخته شده جنبش دانشجويي از طيف ملي (جبهه ملي ايران)، بـا حـكـم        
رسمي از ادامه تحصيل در مقطع دكترا محروم شد. همچنين نويد نزهت، فعال دانشجويـي پـر      

تيرماه براي گذراندن دوران محكوميت يك ساله خود به زندان اوين احضار شـد.   17سابقه، روز 
تبليـغ  ”دادگاه انقالب اسالمي به اتهام  26اين فعال دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در شعبه 

 يه يك سال حبس محكوم گرديده است.  “ عليه نظام
گري  احضار، تهديد، بازداشت، صدور حكم و اخراج از دانشگاه از سوي ارتجاع حاكم با حساب

و برنامه ريزي مشخص انجام مي شود. هدف: تضعيف جنبش دانشجويي، حذف مـبـارزان بـا          
هاي اين جنبش، و به طور كلي، كاستن از توانايي ها و ميزان تاثير گذاري جنبش  تجربه از صف

هاي حال و آينده ميهن ماست. پيگرد و سركوب سيستمـاتـيـك فـعـاالن          دانشجويي بر تحول
جنبش دانشجويي بخشي از برنامه رژيم واليت فقيه براي حذف جنبش مردمـي از صـحـنـه         

 سياسي كشور دراين اوضاع حساس است! 
 

هـاي     افزايش هزينه آموزش، و رشد پديده ترك تحصيل فرزندان خانـواده 
 كارگري

سخنان نايب رييس دوم كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص لزوم بررسي مسئلـه تـرك     
اي    تحصيل فرزندان خانواده هاي كارگري، در پي شدت يافتن بحران اقتصادي، بازتاب گسترده

تير ماه، در گزارشي اعالم كـرد:     22هاي همگاني داشت. خبرگزاري ايلنا،   در مطبوعات و رسانه
اگر مشكالت اقتصادي كارگران، به ويژه مشكالتي كه در حوزه مسكن وجود دارد، بـرطـرف       
شود، بسياري از مشكالت تحصيلي فرزندان خانواده كارگران نيز حل مي شود و در اين شرايـط  

 درصد ترك تحصيل فرزندان خانواده رو به كاهش مي رود.
تيرماه، نوشت: به گفته كارشناسان، آمار زيـادي از      24همچنين ايلنا، در گزارشي اختصاصي، 

ميزان ترك تحصيل يا تحصيل ناتمام دانش آموزان مربوط به خانواده هاي كارگري است كـه    
به دليل هزينه هاي زياد و دستمزد نامتناسب با شرايط اقتصادي، فرزندانشان به يـكـي از دو         
دليل كه اشاره شد، از حضور در مدرسه و محيط تحصيل سرباز مي زنند ... اين در شـرايـطـي         

، تنها مي تواند هزينه هاي جاري 91هزار توماني كارگران در سال  389است كه دستمزد حدود 
 10و هزينه مسكن خانوار كارگري را به طور نسبتي (البته دستمزد فقط براي هزينه هاي جاري  

روز اول ماه كافي است) پوشش دهد و اين روند در ادامه اثرات جبران نـاپـذيـري بـرجـامـعـه           
كارگري و سطح فرهنگي نسل هاي آينده اين قشر دارد، چرا كه به دليل ترك تحصيـل، ايـن     
افراد از قرارگيري در روند روز جامعه محروم شده و از نظر فرهنگي و اجتماعي دچار مشكـالت  
زيادي مي شوند. همزمان با انتشار اين گزارش ها، رسانه هاي همگاني، در گرماگـرم گـرانـي       
افسار گسيخته و سقوط سطح زندگي مردم، از افزايش سرسام آور قيمت كتاب دانش آموزان و   

تيرماه، گـزارش داد:     13شهريه هاي ميليوني مدارس خبرهايي منتشر ساختند. روزنامه اعتماد،  
درصـد دانـش        73ميليوني مدارس غير انتفاعي. مدارس دولتي پايتخت پذيراي   8تا  2شهريه 

 21درصد فضاي آموزشي و مدارس غير دولتي [بخوان خصوصي] پـذيـراي        56آموزان، مالك 
درصد مدارس شهر تهران براي ثـبـت      38/  9درصد فضاي آموزشي!  40درصد دانش آموزان، 

ميليون تومان پول دريافت مي كنند ... مدل حاكم بر مدارس غيـر      8تا  2نام دانش آموزان بين 
انتفاعي بر پرداخت پول بيشتر در قبال خدمات آموزشي بهتر و بيشتر، عالوه بر بي عدالتي كـه    
همراه با كاهش كيفيت مدارس دولتي به سيستم آموزشي كشور تحميل مي كند، در بطن خـود  
نيز تفاوت هايي ميان پايين شهر و باالي شهر دارد. به طوري كه ميانگين شهريه هاي مصوب  

مـيـلـيـون        5شهر تهران در مقطع پيش دانشگاهي حدود  5تا  1در مدارس غير دولتي مناطق 
هزار تومان است. درحالي كـه در مـنـاطـق          100ميليون و  1تومان و در مقطع پيش دبستاني 

مي شود شهريه مـدارس پـيـش       19تا  14جنوب و جنوب غربي شهر تهران كه شامل مناطق 
هـزار     500ميليون و شهريه مدارس پيش دبستاني حـدود       2تا  1دانشگاهي به طور ميانگين 

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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 ادامه به سوي كدام راه رشد ... ... ادامه تأملي بر رويدادهاي ايران

امكانات موجود براي استقرار وسيعترين روابط بازرگاني و اقتصادي با تمـام  
كشورها، صرفنظر از رژيم سياسي و اجتماعي آنها، استفاده بايد كرد. فـقـط    
بايد اين مناسبات را بر اساس حقوق متساوي و منافع متقـابـل قـرارداد و        
رابطه غارتگر و غارت زده را از بين برد. در چنين صورتي است كه نه فقـط   
اين روابط موجب رونق و تحكيم اقتصاد ما مي شود، بلكه مناسبات بـيـن     
دولتها را عادي مي كند و بهبود مي بخشد، تفاهم و دوستي بين ملتهـا را    

. شايان  “ عميق تر مي سازد و در نتيجه به صلح جهاني كمك موثر مي كند
سال از نشر مقاله رفيق بهزادي، هنـوز    48توجه است كه با وجود  گذشت 

هم مسئله يك طرفه بودنِ بازرگاني جهاني به نفع امپرياليسم به قوت خود 
هاي مالي و بر زمينه  سرمايه“  جهاني شدن” باقي است، و حتي در چارچوب 

روي،     ، شدت هم پيدا است. ازايـن    “ المللي سازمان تجارت بين” گريِ  سلطه
هاي حزب توده ايران بر برقـراريِ رابـطـه       در برهه كنوني نيز تاكيد برنامه
المللي و هماهنگ با منافع مردم كشـورمـان      تجاري متوازن در عرصه بين

 بوده است.
هاي تاريخي در رابـطـه بـا حـل            به هر حال، درگير شدن با اين بحث

تر  هاي كنونيِ فراروي جنبش، عبث است، زيرا شرايط جهاني، و مهم مسئله
به كلـي    1357از آن، اقتصاد سياسي  كشورمان، در مقاسيه با دوره انقالب 

تغيير كرده اند. مبارزه  براي راه رشدي مردمي و ارتقاء نيروهاي مولده بـه     
هاي متفاوت در عـرصـه ديـگـري در          همراه حفظ محيط زيست به شكل

جريان است. مسئله فراروي ما مقابله با نوليبراليسم اقتصادي در مقام مدرن  
هاي كالن امپرياليستي است. بر   ترين شيوه سوداگري و اعمال نفوذ سرمايه

گيري اشتباه غني نژاد مبتني بر نظريه  هاي سطحي و نتيجه خالف استدالل
 90، عقب نشيني موضعي نيروهاي چپ در دهـه      “ به انتها رسيدن تاريخ” 

را همچون تنها راهبرد  در بـرابـر   “  راه رشد بازار آزاد” قرن گذشته ميالدي، 
هايي كه هـواداران نـولـيـبـرالـيـسـم            بشريت قرار نمي دهد. اتفاقا واقعيت 

دهند كه در صحنه جهاني، افكـار   ها اشاره كنند نشان مي خواهند به آن نمي
راه رشـد    ” عمومي و عملكرد اكثر نيروهاي اجتماعيِ مترقي در مخالفت با 

است. به عبارت ديگر، مبارزه براي بـديـل ديـگـر بـا           “  مبتني بر بازار آزاد
هاي مختلف گسترده  گيري سوسياليستي ادامه دارد و هر روز به شكل سمت

تر مي شود. نيروهاي مترقي و چپ،  از جمله حزب ما، با درس آمـوزي از     
هاي گذشته كشورمان، در سطح جهاني و  ها و فداكاري مبارزان نسل تجربه

محلي، و منطبق با شرايط كنوني، با پشتكار و عمل خالقانه در صف مقـدم  
داري قرار دارند. حـزب      مبارزه  براي محدود كردن و سرانجام محو سرمايه

هـاي     توده ايران در زمره نيروهايي است كه در دو دهه گذشته  با تعـديـل  
اقتصادي نوليبراليستي مبارزه كرده است. طرح برنامه كنگره آتي (شـشـم)       

يي مشخـص در     هاي برنامه هاي نظري و مختصه حزب، دربردارنده تحليل
سه عرصه: عدالت اجتماعي، دموكراسي، و دفاع از حاكميت ملي، است. اين   

هاي مثبت  هاي گذشته و از جمله بهره گيري از جانب برنامه  بر پايه تجربه
تر از آن، مـنـطـبـق بـا          ، و مهم“ داري راه رشد غيرسرمايه” و منفي جهاني 

شرايط كنوني، نگاشته شده است. حزب ما  طرد راه رشد نولـيـبـرالـيـسـم        
شرطي كليدي در جـهـت        اقتصادي را بر اساس تحليل ماركسيستي، پيش

اقتصادي به منظور گذار از ديكـتـاتـوري بـه        -تغييرهاي بنيادي اجتماعي
كند. بـه طـورطـبـيـعـي             مان ارزيابي مي دموكراتيك  ميهن -مرحله ملي

هواداران نوليبراليسم اقتصادي مانند آقاي غني نژاد نيز به منظور پراكـنـدن   
بايد با ماركسيسم و  نفوذ و رسوخ آن در جامعـه مـبـارزه       نظرهاي خود مي
ترديد نيروهـاي مـدافـع حـقـوق           يي است دو جانبه و بي كنند. اين مبارزه 

زحمتكشان در طرف مقابل آن قرار دارند. ولي پيش كشيدن بحث پيرامون  
در برهه كنوني و در مورد سـه دهـه سـيـر           ”  داري  راه رشد غيرسرمايه” 

قهقرايي اقتصاد  كشورمان حزب ما را تقصيركار دانستن، نه فـقـط نشـان      
از سوي يكي از نخبـگـان   “  راه رشد بازار آزاد” دهنده  دفاع بسيار ضعيف از 

نوليبراليسم است، بلكه كوششي نيز براي از زير ضربه خارج كردن سـران    
رژيمي است كه اقتصاد و نيروهاي مولد ميهن را آگاهانه و بر پايه باورهاي 
اقتصادي، ايدئولوژيك، و سياسي خود در بحراني عظيم فرو برده اند. بـراي   

“ اقتصاد بازار” جنبش مردمي كشور ما بسيار مفيدتر است كه نظريه پردازان 
و يـا     “  ثـروت و عـدالـت       ” گويانه در مورد توليد    هاي كلي به جاي بحث

و سعي در رويارويي با گسترش و رسـوخ  “  عبرت گيري” نگاري براي  تاريخ
دوباره نظرهاي حزب توده ايران در جامعه، طرح برنامه كنگره ششم حـزب  

ما را مطالعه كارشناسانه و انتقادي كنند. آموزه نوليبراليسم در كشور ما نيـز    
هاي خود به صورت شفاف و با در نظر گرفتـن شـرايـط       بايد با ارائه برنامه

 ها را در معرض قضاوت جنبش  قرار دهند. كنوني جهان و ايران، آن

يي كه با ميانگين درآمد و اختـالف طـبـقـه اي مـيـان              تومان است. مسئله 
ها مـربـوط بـه       هاي شمال و جنوب شهر ارتباط معناداري دارد. اين رقم  منطقه

هـا از سـوي          هاي خصوصي است كه اخيرا تعداد زيادي از آن شهريه مدرسه
هاي دولتي نيـز   بنيادهاي انگلي و حوزه هاي علميه تاسيس شده اند. در مدرسه 

كه بايد تحصيل رايگان باشد، بسياري از والدين مجبور به پرداخت شـهـريـه      
اند كه باري سنگين بردوش خانواده هاي زحمتكش و محـروم جـامـعـه        هايي

تير ماه، در گزارشي درخصوص گراني و    22است. از ديگر سو خبرگزاري مهر،  
درصدي قيمت كتب دانش آموزان.  17تا  11افزايش هزينه ها نوشت: افزايش  

 63هزار ريال، سوم ابتدايـي     45قيمت مجموع كتاب هاي درسي اول ابتدايي 
هزار ريـال اسـت.      62هزار ريال و پنجم ابتدايي  59هزار ريال، چهارم ابتدايي 

البته رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پـرورش عـلـت        
افزايش قيمت كتاب ها را به دليل هزينه هاي چاپ، توزيع و افزايش قـيـمـت    

هاي درسي با مـيـزان      كاغذ عنوان كرده است. مقايسه ساده ميان هزينه كتاب 
دستمزد كارگران، كارمندان جزء، و قشرهاي كم درآمد جامعه، به خوبي دلـيـل   
رشد پديده ترك تحصيل در خانواده هاي كارگري و خانواده هاي طبقه هـاي    

دهد. درعين حال، اين هزينه هـا يـعـنـي         محروم جامعه را به خوبي نشان مي
هاي درسي جداي از هزينه كيف، دفترچه، قلم، و به طـور كـلـي       قيمت كتاب

نوشت افزارهاي ضرور براي تحصيل دانش آموزان است.  پديده رو به افزايـش  
ترك تحصيل به ويژه در ميان خانواده هاي كارگري نـتـيـجـه مسـتـقـيـم             

اجتماعي ضد مردمي رژيم واليت فقيه و طبقاتي شدن  -هاي اقتصادي سياست
 آموزش در جمهوري اسالمي است.

 ... ادامه اقتصاد مقاومتي

در ارتباط با متصديان امور برنامه هاي غارتگرانه خويش را به پيش مي بـرنـد.   
تيرماه، محمد رضا رحيمي، معاون احمدي نـژاد، نـيـز در         27به گزارش ايلنا، 

اي كه دشمن در درون باشد و  واي بر خانه”  همين ارتباط اعتراف كرد و گفت:  
خيانت در داخل رخ دهد. امسال را اگر مراقبت نكنيم مي توانيم سال خيانت از    

ماه، گزارشـي از     ارديبهشت 20روزنامه خراسان، “  سوي دشمنان داخلي بناميم. 
هزار ميليارد توماني دارد، و به نقل از قاضي سـراج، رئـيـس         3دادگاه پرونده 

 12سري از جنگل هاي كشور را در حـدود       4اين گروه ”  دادگاه، مي نويسد:  
درصد فوالد كشور را در اختيار داشته انـد.   50هزار هكتار با ثمن بخس برده و 

اين گروه در واردات گوشت و همچنين ديگر فعاليت هاي كشاورزي ورود پيـدا  
همين اظهارات و افشاگري هاي پراكنده به خوبي نشان مي دهـد  “  كرده بودند. 

كه اقتصاد ايران به وسيله نيروهاي وابسته به رژيم، با شيوه هاي كامال انگلـي،  
شود، و آن يك هدف، انباشت سرمايه هـاي   تنها با يك هدف به پيش برده مي

مـان بـه فـقـر و            نجومي براي خود و كشاندن ميليون ها نفر از هم ميهنمان
شوربختي بوده است. جالب اينكه اسداهللا عسگراوالدي كه در طول سي و چند  
سال گذشته توانسته ثروت  افسانه اي خويش را به واقعيت تبديل كند، بـراي    
توجيه چنين روندي حتي منكر سخنان رهبران مذهبي مي شود و در پاسخ بـه  

ماه، كه حضرت علي گفته هيچ ثروتي  ارديبهشت 27، “ جوان آنالين“اين سوال 
در جايي انباشته نمي شود، مگر اينكه حقي در كنار آن از بين رفته باشد، مـي    

من آن را قبول ندارم. فرمايش حضرت امير اين است كـه مـواظـب         ”  گويد:  
حالل و حرام زندگيت باش. من ده بار نهج البالغه را خوانده ام، چنين چـيـزي    
در آن نبود، شما اگر پيدا كرديد، بگوييد كه در كدام فراز است، اينها سـاخـتـه      
كمونيست ها يا كمونيست هاي وطني است. ايشان مرز ارزش ها را حـالل و     
حرام دانسته اند، نه اينكه اگر ثروتي انباشته شد، در كنار آن حقي از بين رفـتـه   

البته اگر چنين سخناني از طرف شخصي غير حكومتي زده مي شـد ده    “  است.
بار حكم تكفير و قتل او را صادر كرده بودند، اما آموزه هاي اسالمي در رژيـم    
واليت فقيه بايد به صورتي تفسير شود كه فقر مردم عادي ناشي از مشـيـت       

هاي مسئول محصول تالش و كوشش  الهي باشد و ثروت هاي افسانه اي مقام
فردي آنان. با توجه به داده هاي بيان شده در باال، نبايد انتظار داشت كه ايـن     

تغييري در زندگي زحمتكشان به وجود آورد. در طول سـال     “  اقتصاد مقاومتي” 
هايي كه ما شاهد درآمدهاي نجومي نفت بوديم آيا تغييري در بهبود زنـدگـي     
مردم به وجود آمد؟ تحريم ها فشارها را به زحمتكشان دو چندان خواهد كـرد.    
هدف علي خامنه اي از بيان چنين سخناني نه چاره جويـي در جـهـت رفـع           

هايي است كه گريبان توده هاي محروم را گرفته است، بلكه تامـيـن و      معضل
تضمين وضعيتي است كه در پرتو آن خللي در پايه هاي حكومت ضد مـردمـي   

 موجود به وجود نيايد. 
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براي شـركـت در       “  حق اصالح طلبان” سخنان امير محبيان، درباره 
“ واقع بيني” او به نيروهاي اصالح طلب براي “  نصايح” و “  انتخابات” 

اين نيروها در كنار خبر رسانه هاي همگاني از تشكيل فراكسيوني بـه  
در  “ نظام پارلمـانـي  “به  “ نظام رياست جمهوري“منظور بررسي تغيير 

مجلس نهم، از جمله مانورهايي است كه ارتجاع حاكم براي برگزاري 
 آينده تدارك مي بيند. “ انتخابات”

پيغام مـي دهـد كـه:        “  اصالح طلبان” از يك سو امير محبيان به 
طلبان بايد به نظام ثابت كنند آنها به عنوان جرياني كـه بـه      اكنون اصالح” 

خودشان را بـه     88ستيز در سال  گريز و قانون خاطر بعضي رفتارهاي قانون
سمت محذوف شدن بردند، االن درصدد بازگشت دوباره به صحـنـه و بـا        
بازنگري گذشته هستند. در واقع آنها بايد بتوانند اين پيام را به نظام بدهـنـد    

هاي قانون كـه   اند دو عنصر راديكاليزم و زير پا گذاشتن چارچوب كه دريافته
باعث اتخاذ موضع تند نظام در مقابل آنها شد، صحيح نـبـوده و اكـنـون           

طلبان هم آن    هاي متفاوتي كه عمل اصالح خواهند با فرستادن سيگنال مي
 “ ها را تاييد كند، در جلب اعتماد نظام بكوشند... سيگنال

بـررسـي   ” مرداد ماه، گزارش داد:  10روزنامه اعتماد،  و از سوي ديگر
نظام پارلماني دوباره در كشور مطرح شده و پارلمان هم فراكسيـونـي   
براي بررسي تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني تاسيس كرده است. 
اعضاي اين فراكسيون مشخص شده اند و اين طرح را در دستور كـار  
دارند ... گفته مي شود اين فراكسيون بحث و بررسي در باره تغـيـيـر       
نظام رياستي به نظام پارلماني را آغاز كرده و گزينه هايي هم بـراي    
نخست وزيري مطرح شده اند. مجلس نهم بـراي بـررسـي نـظـام           
پارلماني عزم جدي دارد و به زودي اعضاي فراكسيون نظام پارلمانـي  

 “ ونتايج بررسي ها در فاز اول را اعالم خواهد كرد.
تشكيل فراكسيوني خاص براي تغيير در ساختار سياسي حاكميت و 

از سوي  -حدود يك سال قبل -حذف رياست جمهوري، مدتي پيش 
و جـنـاح    “ شوراي نگهبان” خامنه اي طرح شد، و پس از آن از سوي 

هاي معيني از طيف ارتجاع حاكم، حمايت و پيگيري شد. اين برنامه،  
يعني ايجاد تغيير در سازوكارهاي سياسي حاكميت، و جـايـگـزيـنـي      
نخست وزيري به جاي رياست جمهوري، بخشي از راهبردهايي است 
كه واپس گرايان براي حل مساله جانشيني احمدي نژاد، و بـه طـور     
كلي، غلبه كردن بر بحران مزمني است كه حاكميت را دربر گـرفـتـه    
است، در نظر دارند. به عالوه، طرح اين موضوع، همزمان با نزاع بـر     

، طرح اصالحاتي در قـانـون نـظـارت         “ اصالح قانون انتخابات“سر 
برنمايندگان، نشانگر رويارويي جناح هاي گوناگون و احساسِ خـطـر     

 جدي سران و مسئوالن رژيم از آينده است. 
دراين خصوص، با آشكار شدن اثرهاي مخرب تحريم هاي مداخله 
جويانه، دامنه درگيري و اختالف از راس به بدنه رژيم و نـهـادهـاي      
گوناگون آن گسترش يافته است. بي جهت نيست كه بخـش هـاي      

هاي اخير از سوي  كه در سال -بسيار با نفوذ و تاثيرگذاري از حاكميت
باندهاي هوادار دولت احمدي نژاد و سپاه پاسداران و البته با حمـايـت   

با وخيم تـر   -دريغ بيت رهبري در موضع تدافعي قرار گرفته بودند بي
شدن اوضاع سياسي،اجتماعي، و اقتصادي، و پـس از انـتـخـابـات            

اند و گام به گام خـود     هاي خود افزوده  فرمايشي مجلس نهم به حمله
هايي از فرماندهي سپاه  را در موضعي تعرضي نسبت به دولت و بخش

 پاسداران قرار مي دهند. 
اهللا عسگراوالدي) و از مـهـره         اسداهللا عسگراوالدي (برادر حبيب 

هاي با نفوذ، به طور صريح، از سياست هاي دولت احمدي نژاد انتقاد 
شالق تحريم ها را برتن خود احساس مـي    ” كرده است و مي گويد:  

گيري و سخنان شماري از چـهـره      درعين حال بايد به موضع“  كنيم. 
و نزديكان و متحدان آن اشـاره كـرد كـه از             “ موتلفه“هاي طيف 

انـد و       درجريان انتخابات اخير زبان به گاليه گشـوده “  مداخله سپاه” 
اند.  ارزيابي كرده“  سرنوشت نظام خطرناك” ادامه آن[مداخله] را براي   

شان، و همچنين منافع طبقاتـي   مانده ها، بنابه ماهيت واپس اين جريان
ها در زمره كانون هاي بسيار با نفوذ قـدرت   شان(آن  هاي مالي و انگيزه
ها در چارچوب سياسـت حـفـظ       اند)، در رقابت با ديگر جريان  و ثروت

قرار دارند، و برخي سـيـاسـت هـاي        -به طور عملي و نظري -نظام
هاي اخير را به سود منافع خود نمي دانند. اينك كشمكش ميـان    سال

اين بخش هاي بسيار با نفوذ  از حاكميت  با دولـت احـمـدي نـژاد         
هاي ماه هاي اخير شدت يافته است، و تـا     ها و واكنش بربستر كنش

انتخابات آينده رياست جمهوري و يا تا تعيين تكليف شكل نظام سياسي (نخـسـت     ادامه  ساحتار سياسي قرون وسطايي...
وزيري يا رياست جمهوري)، بعدهاي تازه تري پيدا خواهد كرد. بي دليل نبـود كـه     
درهفته هاي اخير فشار وارد شده در جهت اصالحِ قانون بودجه شدت پيدا كرد، كـه  
در واقع اين فشار به معناي باز هم بيشتر ضعيف كردن موقعيت دولت و نيـروهـاي   
هوادار احمدي نژاد در لحظه حساس كنوني و با توجه به بحران فزاينده اقتـصـادي   
است. بايد توجه داشت كه، طرح تغيير ساختارِ سياسيِ رژيم واليت فقيه بر بسـتـر      

هاي عيني و با هدفي معين اعالم و پيگيري شده است و مي شود. ولي فقيه   تحول
با نظرداشت موقعيت بسيار حساس كنوني و ژرفش بحران و نـارضـايـتـي جـدي        
اجتماعي، در پيِ تحكيم و تقويت موقعيت انحصاري خود و در دست داشتن مـهـار   

هاي طيف ارتجاع حاكم است. سياست تـرمـيـم      گيري، و عملكرد جناح رفتار، موضع
حـل و فصـل       ” ها براي عبور از بحران فعلي، عالوه بـركـوشـش بـراي          شكاف
، و هـمـچـنـيـن      “ آبرومندانه” به شكل “  هاي موجود با آمريكا و اتحاديه اروپا مسئله

هاي سياسي، بـريـك    سركوب جنبش مردمي و حذف امكان مداخله مردم در معادله
نكته مهم ديگر نيز، يعني بر سامان دهيِ تازه و مهار شده مجموعه جـنـاح هـاي        

فقيـه   استوار است.  ولي  -يا همان ذوب شدگان در واليت  -“ بيت رهبري” وفادار به 
و اعوان و انصارش سه سال پس از كودتاي انتخاباتي و به خاك و خون كشـيـدن     

هاي حق طلبانه، و زنداني كردن شمار بسـيـاري از فـعـاالن و مـردم                 اعتراض
كننده، و همچنين حصرِ خانگيِ ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد، و مهـدي   اعتراض

هاي خود، ضمن عبور از بحـران   كند با بازسازي و نوسازي امكان كروبي، تالش مي
كنوني، آينده رژيم واليت فقيه را ايمن سازد. بررسي حذف نهاد رياست جمهـوري،   

“ انتخـابـات  ” برگزاري يك “  معضل” به عنوان يكي از راه كارهاي موجود، مي تواند 
فرمايشي و رسوا را حل كرده و سرنوشت انتخاب و يا بهتر بگوييم انتصاب رئـيـس   
قوه مجريه را به دست مشتي مزدور برگمارده ولي فقيه  نيروهاي وفادار به او، در     

 بسپارد.  “ مجلس فرمايشي”
هـاي     همزمان با طرح تغيير در ساختارِ سياسيِ حاكمـيـت، از سـوي جـريـان           

هاي عينيِ صـحـنـه       يي طرح ها و نظرهايي به كلي متفاوت با واقعيت شده شناخته
خواهانه مطرح مي شوند، طـرح     سياسي و منافع عمومي جنبشِ دمكراتيك و آزادي

دولت آشتـي مـلـي راه بـرون رفـت از                ” ها و نظرهايي مانند ضرورت تشكيل 
چنين ديدگاهي با ناديده انگاشتن واقعيت ها و بيگانگي با خواسته هـا،    “.  مشكالت

مطالبات، و ظرفيت جنبش مردمي دراين مرحله مشخصِ مبارزه با استبداد واليي و 
حفظ حاكميت ملي، چشم به بخشش و عنايت مرتجعان حاكـم دارد تـا بـلـكـه            
حساسيت وضع را درك كنند!  دراين زمينه نگاه كنيد به: مصاحبه صادق زيبا كـالم    

گيري زيبا كالم معمـوال در راسـتـاي         .  موضع  1391 مرداد ماه7با روزنامه اعتماد، 
هـا اسـت. از ايـن روي،              هاي نيرو و افرادي معين و بازگو كننده آن گيري موضع
هاي معيني را بازتاب مي دهـد. زيـبـا كـالم             هاي محفل هاي او، سياست ديدگاه

كند، و پيـشـنـهـاد      وضعيت حاضر و آرايش صحنه سياسي را به قرار زير ارزيابي مي
به نظر من رفتن به سمت دولت آشتي ملي مي توانـد  ” مشخصي نيز ارايه مي دارد:  

خيلي از مشكالت راحل كند ... به نظر من اصالح طلبان مي توانند بدنه اجتمـاعـي     
خودشان را اقناع كنند ... به نظر من اصالح طلبان مي توانند تشريح كـنـنـد كـه            
حمايت از فردي مانند آقاي ناطق نوري درانتخابات آينده مي تواند ما را در جـهـت   

 “ مطرح كرديم، كمك كند. 88تحقق اهدافي كه در سال 
نظري موشكافانه به صحنه سياسي كشور، درگيري و نزاع جناح هـاي طـيـف        

در  “ مـوتـلـفـه    “هاي شماري از نيروهاي وابسته بـه       گيري ارتجاع حاكم، و موضع
مخالفت با سياست هاي دولت احمدي نژاد، كه با صالحديد و نظارت ولي فـقـيـه      

هايِ بيان شده در باال از سوي افرادي چون  ي گير همراه است، مي تواند علت موضع
 صادق زيبا كالم و همفكران ايشان را مشخص كند. 

مبارزه با استبداد حاكم و برون رفت كشور از مسير فاجعه بار كنوني، تنها و تنـهـا   
در پرتو اتحاد عمل همه نيروهاي راستين مدافع استقالل، آزادي، و سربلندي ميهن 
و تكيه كردن بر نيروي فناناپذير توده ها امكان پذير است. بدون حضور مردم، و به  

، نمي توان به بهبود اوضاع و تـامـيـن آزادي، عـدالـت          “ اقناع بدنه اصالحات” نام 
 اجتماعي، حق حاكميت مردم، و حفظ حاكميت ملي اميدوار بود.

درنگ و اصلي بازسازيِ پايـگـاه اجـتـمـاعـي          در مرحله كنوني مبارزه، وظيفه بي
هاي  پراكنده و نارضايتي همگـانـي، و درپـيـش          دادن به اعتراض جنبش، سازمان

گرفتن سياست هايي مسئوالنه در جهت اتحاد عمل ميان نيروهاي مترقي و ميهـن  
دوست است.  ارتجاع حاكم براي حفظ موقعيت خود به تفرقه در صف هاي جنبـش   
دامن زده است، و جدا كردن اصالح طلبان از ديگر بخش هاي جنبش مردمي را در 
دستور كار دارد. اين سياست توام با سركوب مردم و شدت دادن به اعـمـال فشـار       
براصالح طلبان مقاوم واستوار است. بايد با احساس مسئوليت ملي وتاريخي ضمـن   
تاكيد برحضور مردم در صحنه سياسي و تكيه به نيروي اليزال توده ها، تـوطـئـه      
ارتجاع را خنثي و در جهت تغيير تناسب قوا به سود جنبش مردمي گـام بـه گـام،        

 مرحله به مرحله حركت كرد.
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وي اذعان كرد كـه، انـتـقـال       “  هاي روغن در اختيار داريم.  براي انتقال به كارخانه
ها مقداري با مشكل حمل و نقل روبه رو بوده اسـت     روغن خام از بنادر به كارخانه

كه اين مسئله برطرف گرديده است. آرمان در گزارشي ديگر در هـمـان تـاريـخ          
در حالي كه اولويت بندي جديدي براي اختصاص ارز مرجع براي بسياري ” نوشت:  

از كاالهاي اساسي و مواد اوليه در نظر گرفته شده است، بسياري از صنايع كشـور،  
مندند و معتقدند  نسبت به عدم اختصاص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه خود گله

كه اين شيوه اولويت بندي، واردات بسياري از مواد اوليه صنايع را تحت تاثير قـرار  
داده، به طوري كه باعث كمبود مواد اوليه شده و يا در نهايت قيمت كاالي تولـيـد   

نظر از موضوع مربوط به مواد غذايـي، وضـعـيـت        صرف“  دهد.  شده را افزايش مي
دارويي و درماني كشور نيز وضعيت بسيار خطرناكي دارد. سيستم درماني مـيـهـن     

هاي بسيار جدي ناشي از اجراي  هاي اقتصادي با مشكل حتي قبل از اعمال تحريم
رو بود، اما در طول چند ماه گذشـتـه وضـع       ها روبه برنامه ضد مردمي حذف يارانه

بحراني خطرناكي پيدا كرده است كه پيامدهاي آن در آينده نمود بيشتري خـواهـد   
ماه، گزارشي در رابطه با قاچاق دارو منتشر كـرد و     مرداد15يافت. خبرگزاري مهر،  

وجود داروي قاچاق در دستهاي برخي بيماران، سوالي است كه پاسـخ آن    ” نوشت: 
را مي توان در كمبود دارو و عدم نظارت بر توزيع داروهاي خاص و گران قـيـمـت    

ماه، در گزارشي با يادآوري اين موضوع كه  مرداد  18روزنامه خراسان،“  جستجو كرد. 
با گذشت سه ماه از “  قلم دارو را ندارند، مي نويسد:  202بيمه ها توان مالي پوشش 

العالج و    قلم داروي بيماري صعب 202دستور رئيس جمهور براي پوشش بيمه اي 
پيگيري هاي وزارت بهداشت براي تحقق اين موضوع، تامين نشدن منابع مـالـي     

ها و در راس آن دولت باعث شده اين دستور اجرايي نشود و    مورد نياز توسط بيمه
هايشان همچنان مبالغ سنگيني را براي تاميـن دارو     العالج و خانواده بيماران صعب

ماه، رئيس انجمن تاالسمي ايران در رابطـه بـا      مرداد16به گزارش ايلنا، “  بپردازند. 
هاي انجام شده تا نيمه اول شهريور  با رايزني” كمبود دارو براي اين بيماران، گفت:  

توانند  يك ذخيره مناسب دارويي براي بيماران تاالسمي ايجاد خواهد شد و آنها مي
كمبود داروهاي حياتي بيمـاران  “   درمان مطلوب خود را همانند گذشته ادامه دهند. 

هاي خاموشي را به همراه دارد كه دسترسي به آمارهاي  در آينده و هم اكنون مرگ
هاي سنـي   مربوط به آن به هيچ عنوان ميسر نيست، اما پيامدهاي آن تمامي گروه

گير مردم به خصوص تـوده هـاي      يي وحشتناك را دامن را در بر مي گيرد و فاجعه
ثباتي اقتصادي، تعطيلي مركزهاي توليدي، و افـزايـش        محروم خواهد ساخت. بي 

هاي ارزي گرديده است كه ما بـازتـاب آن را در            رشد بيكاري نيز باعث نوسان
ايم. دولت احمـدي    افزايش ارزهاي خارجي در طول چندين هفته گذشته شاهد بوده

هايي را به مرحله اجرا  ها سعي كرد برنامه نژاد براي به اصطالح مقابله با اين نوسان
هاي گوناگون در حال حاضر قرار است به مرحله اجرا  دربياورد كه با تاييد و تكذيب

در نيايند. واقعيت آن است كه، هر گونه نوسان، هر چند اندك، در رابطه با ارزهـاي   
خارجي اثرهايي مخرب بر زندگي مردم محروم به همراه خواهد داشت. اما سـوي     

هاي اقـتـصـادي ضـد          ديگر قضيه اين است كه، به مدد فساد گسترده و سياست
هـاي اقـتـصـادي انـگـلـي،             مردمي، اقليتي محدود در ايران توانسته اند با معامله

هاي نجومي به دست آورند. همين امر باعث رشد نجومي نقدينگي در جامعه   ثروت
گرديده است كه  تاثيري بسيار منفي بر زندگي زحمتكشان دارد. به گزارش جهـان   

هاي اقتصادي بانك مـركـزي، رقـم       ماه، مدير اداره سياست ارديبهشت26صنعت، 
هزار ميليارد تومان اعالم كرد. جـالـب ايـنـكـه، رقـم             352را  90نقدينگي سال 

، نود و دو هزار ميليـارد تـومـان      1384نقدينگي بر اساس همين گزارش، در سال 
اعالم شده است. آمار مزبور رشد ساليانه نقدينگي را به خوبي  نشان مي دهد. امـا    
خبر قابل تامل ديگري كه اخيرا منتشر گرديد اوضاع فاجعه بار كنوني را با وضـوح  

ماه، غضنفـري، وزيـر      مرداد19بيشتري نمايان مي سازد. به گزارش جهان صنعت،  
كمبود نقـديـنـگـي واحـدهـاي         ” صنعت، خبراز كمبود نقدينگي توليد داد و گفت:  

وي هشدار داد كه، در صورتي كه در   “  صنعتي، حاد شده و بايد آن را جدي گرفت. 
انديشي نشود، اين امـر   باره كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي هر چه سريع تر چاره

هايي حاد تبديل شود و جبران آن سخت خواهد بـود. پـديـده        مي تواند به مشكل
هـاي     خطرناكي كه غضنفري به آن اشاره مي كند بيشتر از آنكه ناشي از تحـريـم  

هاي ضد مردمي دارد، و همين وضعـيـت بـاعـث        اقتصادي باشد ريشه در سياست
تاكنون رشد نقدينگي را شـاهـد بـاشـيـم و           84گرديده است تا ما از مقطع سال 

هاي اقتصادي شاهد فرار سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي نيز  همزمان با تحريم
هاي ارزي، وجود اين نقدينگي بـا     باشيم. به همين دليل است كه عالوه بر نوسان 

هاي ديگري نيز بشود كه تاثيـر آن بـر        تواند باعث بروز مشكل رقمي نجومي مي
هـاي     برانگيزتـريـن عـرصـه       پذير نيست. يكي از چالش  زندگي زحمتكشان كتمان
خصوص محرومان، تامين هزينه براي خـريـد يـا اجـاره           اقتصادي براي مردم به

 ادامه  اثرهاي زيان بار تحريم هاي اقتصادي ...

ايـن  “  اين بحران اقتصادي كه بيشتر سياسي است پـيـروز شـويـم.       
هـاي     سخنان در حالي بيان مي شود كه تا همين چندي پيش مقـام 

هايي مي شدند. البته   حكومتي اصوال منكر وجود و بروز چنين مشكل
هايي را خـواسـت خـدا         جنتي طبق روال معمول، بروز چنين مشكل

صرفه جويي يكي از راه هاي مقابله با اين مشكالت ” دانست و گفت:  
مردادماه، رستم قاسـمـي، وزيـر      14به گزارش جهان صنعت، “  است. 

نفت، در رابطه با تحريم خريد نفت ايران و مصوبه جديـد كـنـگـره       
هايي كه نفت و گاز ايران را با غـالت   آمريكا مبني بر مجازات شركت

در حال حاضر هيچگونه نگراني از بـابـت       ” تعويض مي كنند، گفت:  
هايي وجود نـدارد   اينكه واقعا چنين نگراني“  تحريم هاي نفتي نداريم. 

را روزنامه جهان صنعت به وضوح نشان مي دهد: جهـان صـنـعـت،        
، “ رويكردهاي جديد در شرايط سختگيـرانـه  ” مردادماه، در رابطه با 15

هاي سياسي و اقتصادي را جويا شده بود كـه   يي از شخصيت نظر عده
در اين نظرخواهي از جمله روح اهللا بيگي، نايب رئيس كمـيـسـيـون     
اقتصادي مجلس، ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي وعـدم اتـخـاذ        
سياست هاي نادرست را با اهميت دانست.  ايرج نديمي، عضو ديگـر   
كميسيون اقتصادي مجلس، كاهش واردات را عنوان كرد، و مـهـدي   

هـا      تقوي، استاد دانشگاه، با انتقاد از طرح ضد مردمي حذف يـارانـه    
خواستار توقف اين طرح گرديد. علي ديني، استاد دانشگاه، خواسـتـار    
توجه بيشتر دولت به موضوع توليد و فعال كردن مراكز توليدي شـد.    

يي را كه در  ها و اظهارها، عمق فاجعه حجمي چنين گسترده از مطلب
مان در حال روي دادن است به خوبي نشان مـي     زندگي مردم ميهن

يي نه چنـدان   ترديد وضعيتي به مراتب وخيم تر را در آينده دهد، و بي
دور شاهد خواهيم بود. به گزارش جهان صنعت، آل اسحاق، رئـيـس    

هاي موجـود، در هـمـيـن          اتاق بازرگاني تهران، با اعتراف به چالش
هاي اقتصـادي   واقعيت اين است كه ما در حوزه” ارتباط اظهار داشت:  

با يك چالش جدي برخورد كرده ايم و نبايد شك كرد و اين امر قابل 
پوشش و اغماض نيست كه هم اكنون در حوزه هاي خـارجـي بـه        
صورت روشن و صريح اعالم كرده اند كه در اين حوزه با ما در جنگ 

آيد براي تحت فشار قـرار دادن     هستند و هر كاري از دستشان برمي
وي “  انـد.     حوزه اقتصاد انجام مي دهند و اين كار را نيز شروع كـرده 

پـرچـم بـايـد بـه دسـت             ” براي مقابله با اين وضعيت توصيه كرد:  
اقتصاديون باشد و براي رسيدن به اهداف سياسي، فرهنگي و امنيتـي  

به نظر مي رسد كه دغدغـه  “  بايد پرچم را به دست حوزه اقتصاد داد. 
يي وسيـع بـراي      اصلي كساني همچون آل اسحاق، گستراندن سفره

هاي چپاولگرانه است و نه ارائه راه حلي براي مقابله بـا     اجراي برنامه
هاي اخير هشدارهايي داده  هاي اقتصادي. اينكه در طول هفته  تحريم

هـاي     گردند را بايد بازتاب واقـعـيـت    هايي ابراز مي شوند و نگراني مي
ها غير ممكن است. بـه    مان بدانيم كه كتمان و رد آن موجود در ميهن
ماه، بانك مركزي نرخ جديد تورم را نـزديـك    مرداد16گزارش شرق، 

درصد اعالم كرد كه نسبت به نرخ خرداد ماه نيم درصد رشـد     23به 
يي است  دهنده فشار فزاينده دهد. همين آمار رسمي، نشان  را نشان مي

مـاه،     ارديبهشـت  3شود. خبرگزاري فارس،  كه بر زحمتكشان وارد مي
هـاي     گزارش بانك مركزي را منتشر كرد كه در آن به قيمت قـلـم    

هاي روزمره مردم اشاره گرديده بود. بر اساس همان   اساسي نيازمندي
درصد، گوشت گوساله، گوسفند، و گـاو    146ها با رشد  گزارش، سبزي

درصد را نشان مي داد. روغن، قـنـد، و        50 تا 45افزايش قيمتي بين 
درصد، و برنج  45درصد، حبوبات  60درصد، لبنيات تا حدود  30شكر 

هـا      درصد افزايش را نشان مي دهند. آمار افزايش قيمت مـيـوه      28
قلم كاالي اساسـي   33درصدي دارد.  به طور كلي   64تا  27نوساني 

درصد افزايش قـيـمـت     146تا  18مردم در طول يك سال گذشته از 
داشته اند. گراني كاالهاي اساسي مردم تنها قسمتي از عمق فاجـعـه    
كنوني و در پيش رو است. گزارش هاي مكرر در رابطه با كمبود مواد  
اوليه نيز باعث گرديده است كه اين فشارها دوچـنـدان گـردد. بـه            

ماه، رئيس انجمن صنفي صنايع روغن نباتـي،   مرداد15گزارش آرمان، 
با اظهار اين مطلب كه كمبود روغن در بازار به زودي رفع مي شـود،  

در هيچ زماني به اندازه زمان فعلي، موجودي روغن خـام در      ” گفت:  
 13ادامه  در صفحه ايم و در حال حاضر باالترين ميزان روغن خـام را     بنادر كشور نداشته
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انتشار گزارش هايي از وضعيت وخيم زندگي روستاييان منطقه گُتونـد  
در رسانه هاي همگاني، بار ديگر لزوم توجه به كـار و زنـدگـي           ،عليا

ميليون ها دهقان زحمتكش ايراني را برجسته ساخت. از فرورديـن مـاه     
صدها روستايي به سبـب   ،سال جاري تاكنون، به دليل ساخت سد گُتوند

حاضر نشدن به فروش ارزان قطعه زمين هاي مزروعي خود به قيـمـت   
هاي زيستي محـروم   تحميلي دولت احمدي نژاد، از ابتدايي ترين امكان

هـاي     شده اند. اين كشاورزان از آب آشاميدني، برق، و ديگر ضـرورت    
خرداد ماه،  30زندگي به وسيله زور و تحميل محرومند. روزنامه اعتماد،  

در گزارشي از روستاي گتوند، نوشت: يك روستايي گفت، قيمتـي كـه      
روي خانه من گذاشتند، پول رهن و اجاره يك خانه روستايـي ... هـم          
نمي شود ... كارشناسان خودشان آمدند و از روستاهاي باال دست، چشم    
بسته، امضا گرفتند و پيرمردها و پير زن هاي بي سواد هم پاي بـرگـه     
هايشان را انگشت زدند ... آنها به جاي اينكه فرصت بدهنـد قـيـمـت          
گذاري روي امالك دوباره انجام شود، آب و برق را قطع كرده انـد تـا     
گرسنگي، گرما و پشه فراري مان دهد ... ناچاري و بدبختـي ايـن دو          
اصالح [اصطالح] دهان به دهان در روستاهايي كه مـي رويـم، مـي           

ها است چـون بـخـتـك بـر           چرخد. چنين وضع دردناكي اكنون مدت 
روستاهاي كشور فرود افتاده است. بخش كشاورزي ايران، به ويژه پس  
از اجراي برنامه ضد مردمي آزاد سازي اقتصادي، با معضل ها و چالـش  

رو گرديده است، و فروپـاشـي تـولـيـد         يي روبه هاي بسيار حاد و جدي
كشاورزي، بيكاري در روستاها، و به طور كلي گسترش فقر را شـاهـد       

اي كه نارضايتي و فقر دهقانـان را     هستيم. يكي از مشكل هاي اساسي 
موجب گرديده است، خريدهاي تضميني به ويژه خـريـد تضـمـيـنـي           

اي نظير گندم، برنج، پـنـبـه، و ذرت اسـت.              هاي راهبردي محصول
خبرگزاري مهر در اوايل ارديبهشت ماه امسال دراين باره گـزارش داده    
بود: درحالي دولت در روزهاي گذشته قيمت خـريـدهـاي تضـمـيـنـي           
محصوالت كشاورزي را اعالم كرده است كه بـرخـي كشـاورزان بـا           
مشكالت بسيار براي فروش محصوالت خود به مراكز خريـد مـواجـه      
هستند ... چشم اميد كشاورزان براي فروش محصوالتشان بـه خـريـد         
هاي تضميني دولت است تا بلكه بتوانند بخشي از هزينه هاي خـود را    
جبران كنند. برخي مراكز از خريد محصوالت توليـدي كشـاورزي بـه         
بهانه نداشتن مسئوليت، سرباز مي زنند ... وزارت جهاد كشاورزي نـيـز        
اعالم مي كند كه مسئوليتي در قبال خريدهاي تضميني نـدارد و بـه         
همين دليل كشاورزان هم اكنون در سردرگمي به سر مي برند و نـمـي   
دانند كه محصوالت توليدي خود را چه طور بايد به فروش بـرسـانـنـد.     
دراين ميان نكته حائز اهميت اين است كه بخش خصوصي طي سـال    
هاي گذشته براي خريد محصوالت كشاورزي وارد شده است و حتي در 
برخي از موارد، خريدهايي به قيمتي كمتر از حالت متعارف نيز داشـتـه     

هاي دولتي در خصوص چگونگي خريد تضميني به  است.  عملكرد اداره 
همين جا ختم نمي شود، بلكه بايد به قيمت بسيار ناعادالنه خـريـد از       

ارديبهشت ماه، گزارش داد:    26دهقانان نيز اشاره كرد. خبرگزاري ايلنا،  
وزارت جهاد كشاورزي هزينه هاي توليد گندم را در قـيـمـت خـريـد          
تضميني لحاظ نمي كند ... درحال حاضر كشاورزان با اشاره به پـايـيـن       
بودن ميزان قيمت تضميني محصوالت كشاورزي خواهان توجه ويـژه    
مسئوالن براي تعيين نرخ واقعي گندم هستند. متناسب نبودن قـيـمـت     
هزينه هاي توليد و فروش محصوالت سبب نـاامـيـدي كشـاورزان و         

گـري] وداللـي         فعاالن اين بخش و رونق پديده واسطه گرايي[واسطه 
شده و كشاورزان ناچارند براي تامين برخي هزينه ها چوب حـراج بـه       

 محصوالت زده و آن را با قيمت هاي ناچيزي به دالالن بفروشند.  
بي دليل نيست كه كارشناسان اقتصادي و گروهي از فعاالن بـخـش   
كشاورزي اعالم كرده اند، سياست دولت در مورد خريد تضـمـيـنـي و       

 ،همراه با وزارت جهاد كشاورزي برخورد وزارت صنعت، معدن و تجارت
تنها به سود سلف خرها، واسطه ها، و دالل هاي عمده است. قـيـمـت       

هاي اجراي برنامـه آزاد سـازي        ناعادالنه خريد تضميني يكي از نتيجه
اقتصادي يا همان هدفمندي يارانه ها است. در اين خصوص بجاست به  

فقر رو به گسترش در 
 روستاهاي كشور

 26اعتراف برخي نمايندگان مجلس نيز اشاره گردد. پايـگـاه خـبـري جـرس،             
ارديبهشت ماه، در گزارشي اعالم داشت: در پي تداوم موج گراني كاالهاي اساسي  
در كشور، دويست نماينده مجلس شوراي اسالمي با صدور بيانيه اي خطـاب بـه     
دولت، از افزايش هزينه هاي توليد شير براي دامداران و قيمت نامناسـب خـريـد      

تومان براي خريد تضميـنـي    395تضميني گندم شديدا انتقاد كردند ... تعيين مبلغ 
تومان در هر كيلو محاسـبـه    550هر كيلو گندم، در حاليكه قيمت تمام شده حدود 

شده است ... تحميلي و خسارت آور بر ضد توليد است و سياست هاي اتخاذ شـده     
در روزهاي اخير دقيقا در راستاي نابودي توليد كنندگان بخش كشاورزي و توجيـه  

 24واردات بي رويه و ايجاد رانت هاي فراوان اقتصادي است و نشانه آن تصويب   
 420ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساسي است. گرچه نرخ خريد تضمينـي     

يي  هاي كشاورزان باز نشد. يادآوري نكته  تومان افزايش يافت، اما گرهي از مشكل
در اين زمينه مهم است و آن اينكه، سياست دولت ضد ملي احمدي نژاد خارج از   

اجتماعي رژيم واليت فقيه نبوده و نـيـسـت، و       -چارچوب سمت گيري اقتصادي
اعتراض اين گروه از نمايندگان مجلس دوره هشتم نه بر زمينه حمايت از منـافـع   
دهقانان زحمتكش است، بلكه اين اعتراض بخشي از كشمكش و جـدال جـنـاح      
هاي طيف ارتجاع حاكم با يكديگر است. همين نمايندگان با اشاره ولي فقيه بـه     
اجراي فاز دوم هدفمندي راي دادند، و در واقع به تداوم اين وضعيت ياري رسانده 

اند. به هر روي، اينك با سياست هاي رژيم واليت فقيه دهـقـان       و در آن شريك
ايراني در فقر و تيره روزي غوطه ور شده است، و روستاهاي كشور در چنبره فقـر  

 گرفتار آمده اند.
عالوه بر آنچه گفته شد، به جنبه هاي ديگر سياست هاي ضد دهقاني و مخرب 

 به حال بخش كشاورزي، هر چند به صورت فشرده، مي بايد اشاره كرد: 
هاي دستـرسـي دهـقـانـان بـه            سيستم بانكي جمهوري اسالمي يكي از مانع

ها، اعتبارهاي مالي، و وام هاي كم بهره است. در حالي كه بانك مركـزي،    تسهيل
همراه با بخشنامه هاي بسيار و با حمايت دولت و مجلس، ميلياردها تومان اعتبـار  
با بهره بسيار پايين به تاجرها و واردكنندگان عمده اختصاص مي دهـد و حـتـي        

 يي نظير خانه مداحان جمهـوري اسـالمـي      نهادها و تشكل هاي زايد و ارتجاعي
درصد دريافت مي كنند، دهقانان زحمتكش از    5ميليون ها تومان وام با بهره زير 

هاي بانكي محرومند. خبرگزاري ايلنا، در ميانه اسفند ماه پارسال،   كليه اين تسهيل
درصدي تسهيالت بانكي عامل  25تا  14در گزارشي خاطر نشان ساخته بود: سود  

تـا   24تغيير نكردن كشاورزي سنتي است ... مشكل كشاورزان تسهيالت بانكي با    
ميليوني براي خريد ماشين آالت كشـاورزي   12درصد سود است. دريافت وام   25

درصد بيشترين فشار و حتي در بسياري مواقع ضرر و زيـان را     14و پرداخت سود 
براي كشاورزان در پي دارد ... اگر دولت هم براي كشاورزي تسهيالت مناسـب و       
اساسي در نظر نگيرد اين صنعت به صورت جدي با خطر مواجه مي شود ... بـايـد      
چاره انديشي[اي] هم براي كوتاه كردن دست دالالن كرد. در شهريور مـاه هـر          

تومان در هر كيلو خريداري شـده و در       3500سال برنج توسط دالالن با قيمت 
هـزار     5انبارهاي شان احتكار مي شود اما چند ماه بعد در پايان هر سال با قيمت 

 تومان درهر كيلو فروخته مي شود.
به عالوه، موضوع زمين خواري و نابود ساختن زمين هاي مرغوب كشاورزي و   
حضور بزرگ زمينداران كه در ارتباط مستقيم با بنيادهاي انگلـي قـرار دارنـد و          

ها در روستاها عمل مي كنند، بالي جان دهـقـانـان و بـخـش             هماهنگ با آن
ارديبهـشـت مـاه،       16كشاورزي ايران بوده و هست. خبرگزاري كشاورزي ايران،  

اعالم داشت:برنامه جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي ناتمام ماند ... تصويب     
برخي قوانين در بخش آب و اصالح قانون ارث[و] قوانين براي جلوگيري از خـرد      
شدن اراضي كشاورزي ناتمام مانده است. برنامه جلوگيري از خرد شـدن اراضـي      

شود كه بنابه گزارش هاي بسيار، اشخـاص و     كشاورزي درحالي پيش كشيده مي
هاي پرنفوذي طي چند سال اخير به ويال سازي، شهرك سازي با تصاحب  موسسه

هايي مانند لرستان، اصفهان، آذربايجان شرقـي، و     زمين هاي كشاورزي در منطقه
فارس مبادرت كرده اند، و اين امر گواه بر پيوند تنگاتنگ زمين خواران و بـزرگ      
زمينداران با دستگاه هاي حكومتي است. آمار منتشر شـده رسـمـي از سـوي              
مركزهاي وابسته به جمهوري اسالمي حاكي از آنست كه اجراي برنامـه هـايـي      
نظير آزاد سازي اقتصادي بيش از همه به منافع دهقانان زحمتكش و در راس آنان 
دهقانان تهيدست (شامل دهقانان بي زمين، كم زمين، و خرده پا) لطمه و آسـيـب     
وارد آورده است. خبرگزاري ايرنا، با انتشار برآوردي در زمستان سال گذشته اعـالم   

هكـتـار    1درصد كشاورزان در كشور داراي زمين كمتر از  42كرده بود: هم اكنون 
هستند كه اين امر موجب مهاجرت بخش وسيعي از روستاييان به شهر شده اسـت  
در صورتيكه مي توانستيم با انتقال صنعت به روستاها از كشاورزان حـمـايـت و        
زمينه ماندگاري آنها را در روستاها فراهم كنيم .... وام هايي از سوي صندوق بيـن      
المللي پول به ما داده مي شود اما در عوض اقداماتي را ديكته مي كننـد كـه در       
نهايت آسيب هاي اقتصادي براي ما خواهد داشت. برنامه آزاد سازي اقتصادي زير  

 13ادامه  در صفحه 
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تخفيف فشار به “ : اقتصاد مقاومتي”
 زحمتكشان، يا حفظ منافع غارتگران؟

سيد علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم، در ديدار با مسئوالن و كارگزارن رژيم، هـفـتـه      
گذشته، سخناني را بيان كرد كه قسمت مهمي از آن  به چالش هـاي پـيـش رو در            

هاي اقتصادي اختصاص داده شده بود. فشارهاي اقتـصـادي،     رويارويي براي حل مشكل
كه با اجراي عملي تحريم هاي اقتصادي از چندي پيش آغاز گرديده است، پيامـدهـاي   

بارش را در درجه اول متوجه زحمتكشان ميهن خواهد كرد و آنان را در صف مقـدم   زيان
قربانيان اين جنگ اعالم نشده قرار مي دهد. به گزارش روزنامه آرمان، علي خامنه اي    

هدف دشمن از فشارهاي اقتصادي در شرايط كـنـونـي،      ” با مهم دانستن اقتصاد، گفت:  
لطمه زدن به رشد و رفاه ملي و ايجاد مشكل براي مردم به منظور دلسرد و جدا كـردن  

او در ادامه، به آن چيزي كه وي طراحي دشمن ناميد اشاره “  آنان از نظام اسالمي است. 
از چند سال قبل مشخص بود كه طراحي دشمن بـر اقـتـصـاد كشـور          ”  كرد، و گفت:  

متمركز شده است و بر همين اساس شعارهاي سال هاي اخير همچون اصالح الـگـوي   
كار مضاعف، جهاد اقتصادي و توليد ملي و حمايت از كـار و       -مصرف، همت مضاعف

سرمايه ايراني به عنوان حلقه هايي براي ايجاد يك منظومه اقتصادي مطـرح شـد تـا        
جالب اينكه وي مقـابلـه بـا ايـن         “  حركت عمومي در عرصه اقتصادي ساماندهي شود. 

مردمي كردن اقتصـاد بـا     ”  دانست، و اظهار داشت:   “ اقتصاد مقاومتي“چالش را اجراي 
و توانمند سازي بخش خصوصي، كاهش وابستـگـي    44اجراي سياست هاي كلي اصل 

به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات و حركت بر اساس 
برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياست ها از اركان اقتصاد مقاومتي به شـمـار     

از هنگام شروع به كارگيري تحريم هاي اقتصادي تاكنون، زحمتكشان ميهن “  مي روند. 
سخناني مشابه اين را از ديگر مسئوالن حكومتي شنيده اند، و سخنان خامنه اي در اين 
زمينه نكته تازه اي در برندارد، اما اينكه چنين اظهاراتي هم اكنون به مراتب بيشـتـر از     
گذشته بيان مي شود را بايد با كمي تأمل بررسي كرد. سوال اساسي اين است كـه، در      
عرصه اقتصادي چه تغيير مهمي به وجود آمده است كه ما بايد شاهد بـيـان چـنـيـن          

“ دلسرد كردن و جدا كـردن   ” اظهاراتي باشيم. خامنه اي مي گويد هدف از اين فشارها،  
هـا و       موجود است. چنانچه بخواهيم اين سخنان را قبول كنيم، واقعيت “  نظام” مردم از 

مـاه   اسفند 15هاي متفاوتي خواهند رساند. روزنامه شرق،   داده هاي موجود ما را به نتيجه
بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور “  ، در گزارشي راجع به رشد اقتصادي، نوشت: 90

بر اساس همين گزارش، اين “  دهم درصد، برآورد كرد.  8را با احتساب نفت،  87در سال 
ربط به مدت دو سـال از ارائـه        آمار در حالي منتشر شد كه مسئوالن و ارگان هاي ذي

مسئله تحريم هاي اقتصادي اصال مـطـرح    87چنين آماري امتناع مي ورزيدند. در سال  
نبود، و دولت احمدي نژاد فارغ البال به برنامه هاي ضد مردمي خـود ادامـه مـي داد.          

را  88روزنامه شرق در ادامه با استناد به آمار بانك مركزي، كه رشد اقتصادي براي سال 
درصد اعالم كرده، به نقل از فرشاد مومني، مـي   6نزديك به  89درصد، و براي سال  3

هيچكدام از زمينه هايي كه بايد بستر ساز رشد فزاينده اقتـصـادي بـاشـد، در         ”نويسد: 
متغيرهاي كالن اين اقتصاد در ابعادي كه مطرح شده قابل مشاهده نيست. چقدر خـوب   
است كه دستگاه ها گزارش هايي تفكيكي منتشر كرده و منطق اين ادعا را اعالم كننـد  

 5/8و      88درصد در سال    3به  87دهم درصد در سال  8كه چگونه رشد اقتصادي از 
اين تنها موردي نيست كه به چالش گـرفـتـه شـدن         “  رسيده است.  89درصد در سال 

تيرماه، به نرخ بيكاري مربـوط بـه      7كنيم. ايلنا،   آمارهاي اقتصادي دولت را مشاهده مي
وارد دور جديدي از ركود شده بـه     89بازار كار در سال “پرداخته و مي نويسد:   89سال 

 ”درصد افزايش داشتـه اسـت.      6طوريكه نرخ بيكاري نسبت به سال قبل كمي بيش از 
در مورد فضاي كسب و كار ما از نظر رتـبـه   ”ايلنا در ادامه، به نقل از توكلي، مي نويسد: 

و سال قبل تـر در       140هستيم و سال قبل  144، رتبه 91كشور در سال  183در بين 
آمارهاي كسب و كار هم به “  بوديم، يعني به انتهاي ليست نزديك مي شويم.  132رتبه 

يي مربوط بوده است كه موضوع تحريم هاي اقتصادي اصوال مـطـرح      چند سال گذشته
نبود، اما ما وضعيتي را شاهد بوديم كه به ضرر زحمتكشـان جـريـان داشـتـه اسـت.             

ماه، گزارشي را منتشر كرد كه آمار بيكاران جوان بيـن سـال      خرداد 16خبرگزاري مهر، 
را نشان مي دهد. آمارهاي موجود به خوبي نشان مي دهند كه در     1390تا  1384هاي 

درصد بوده است، و در هـمـيـن     20طول تمامي اين سال ها آمار بيكاري جوانان باالي 
به صورت كلي آمارها نشان مي دهد كه هيچگاه در فـاصـلـه    ”  ارتباط، مهر مي نويسد:  

نرخ بيكاري كل براي مردان و زنان در فصول مختلف سال كمتر از  90تا  84سال هاي 
 24تا  15درصد نبود و فقط در يك مورد مركز آمار ايران نرخ بيكاري مردان و زنان  20

 16، يعنـي    90ماه  فروردين 17روزنامه شرق، “  درصد اعالم كرد.  15ساله را نزديك به 
ماه پيش، به بررسي نرخ تورم از شروع اجراي برنامه حذف يارانه ها پرداخته كه نشـان    

درصد و دي ماه يك سال بـعـد،      11نزديك به  89مي دهد نرخ تورم در دي ماه سال 
درصد رسيده است. بعيد است سيد علي خامنه اي از وجود چنيـن    21، به  90يعني سال 

ها در طول چند سال گذشته بـه     آمار و وضعيتي بي اطالع بوده باشد. اين آمار و گزارش 

دفعات در رسانه هاي مجاز كشور گزارش شده بود. حـال بـايـد       
يي باعث گرديده اكنون ولي فقـيـه رژيـم       پرسيد كه چه دغدغه

براند؟ مگر نه اين است كه مـا  در      “  اقتصاد مقاومتي“سخن از 
هم مشكل بيكاري داشتيم، مگر نه اين است كه ما در    84سال 

طول تمامي سال هاي حاكميت رژيم واليت فقيه با تـورم بـاال     
ها و آمارهاي اقتصـادي بـاال      مواجه بوده ايم؟ با توجه به واقعيت

چگونه است كه ما در طول سال هاي گذشته دغدغه و نگـرانـي   
مسئوالن از دلسرد شدن مردم نسبت به نظام را نداشتيم و اكنون 
چنين امري بايد در اولويت قرار بگيرد؟ آيا همين امر نشان نمـي  
دهد كه در زير اين سخنان فريبنده آن چيزي كه مد نظر نيسـت  
اتفاقا فشارهايي است كه به مردم وارد مي شود، و چنين سخناني 
تنها و تنها به منظور ارائه راه كارهايي براي حفـظ مـوجـوديـت       

شوند. براي اينكه اين مسئله را بيشتر بشكـافـيـم،      رژيم رانده مي
استناد به سخنان كساني كه مسئوليت هاي دولتي در عـرصـه       

مـاه سـال      فروردين 21اقتصاد دارند جالب است. روزنامه اعتماد،  
ديروز اتاق ايران نخستين نشست امسال خود را ”  جاري، نوشت:  

در حالي برگزار كرد كه حمايت از توليد ، محور اكثر سخنراني ها 
بود و در عين حال از رئيس اتاق گرفته تا نايب رئيس و رئيسـان  
كميسيون ها اكثرا خواهان تعويق فاز دوم هدفمند كردن يـارانـه   
ها بودند. البته اين خواست تنها اتاقي ها نيست بلـكـه رئـيـس        
مجلس هم در نامه يي كه خطاب به مقام معظم رهبري نوشتـه،  
از ايشان خواسته مانع اجراي فاز دوم هدفمندي شوند زيرا اقتصاد 

 20روزنـامـه آرمـان،        “  كشور توان كشش اين فـاز را نـدارد.       
ماه، با ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامـه   فروردين

عملكرد ” گويد:   يي كرد كه وي در آن مي حذف يارانه ها مصاحبه
اقتصادي  تحت تاثير سياست تعديل اقتصادي  بوده و هـزيـنـه      
هاي زيادي كه اين طرح براي كشور داشته است را مـي تـوان     

 600تـا     500اينگونه ارزبابي كرد كه در پنج سال گذشته حدود 
ميليارد دالر  و بعد از جنگ تحميلي نزديك به هزار ميليارد دالر   

روزنـامـه جـهـان       “  هزينه بر اقتصاد كشور تحميل كرده اسـت.  
ماه سال جاري، از قول شكور اكـبـر نـژاد،         فروردين 17صنعت، 

اجـراي طـرح     ”  عضو كميسيون اقتصادي مجلـس، نـوشـت:         
هدفمندي يارانه ها باعث ركود در توليد شده كه اين در آيـنـده     

با اينكه قـرار    “  كشور را با مشكالت جدي تر مواجه خواهد كرد. 
بود فاز دوم اين برنامه چندي پيش به مرحله اجرا دربيـايـد، امـا      

هاي مسئول، با توجه به  اظهارات تاكنوني نشان مي دهد كه مقام
شرايط اقتصادي موجود، اجراي فاز دوم اين طرح را بـه صـالح     
نمي دانند و صحبت از اجرا نشدن ادامه ايـن طـرح مـي رود.          
همينكه رئيس مجلس به ولي فقيه نامه مي نويسد تا از اجـراي    
فاز دوم اين طرح جلوگيري كند، نشان دهنده آن است كه وي با 
آگاهي كامل اجازه فاز اول را نيز صادر كرده است. طرحي كه بنا  

به گفته مسئوالن حكومتي جز فقر، بيكاري، تورم، و افت تولـيـد    
يي به همراه نداشته است. اگر قرار است و يا قرار بود مردم   نتيجه

دلسرد نشوند چرا اصال اجازه داده شد چنين طرح ضـد  “  نظام” از 
هاي مخربي از سوي يكي از فاسد ترين  اي با چنين نتيجه مردمي

حكومت هاي دوران معاصر به اجرا دربيايد؟ آيا همين امر دوبـاره  
نشان نمي دهد كه دغدغه علي خامنه اي در سخنان اخـيـرش     
مردم و زحمتكشان ميهن نيستند؟ ما در طول ساليان اخـيـر و       
حتي قبل از آن، در رابطه با فساد  حكومتي و استفاده از رانـت      
هاي قدرت به تناوب شنيده و يا خوانده ايم. چنين وضـعـيـتـي        
باعث گرديده تا ما شاهد درآمدهاي نجومي براي كساني باشـيـم   

هاي حكومتي زمينه هاي فشار هر چه بيشتر  كه در ارتباط با مقام
را به مردم فراهم مي آورند تا از اين طريق ثروت هاي افسـانـه     

مـاه، در     مرداد 2اي خويش را دو چندان كنند. خبرگزاري فارس،  
فردي كه به سلطان گوشت شهره است، صاحـب  “  خبري نوشت: 

شركت بزرگ بوده و فعاليت هاي انحصاري فراواني در حوزه  15
فرآورده هاي گوشتي انجام داده كه هم اكنون مدارك مربوط بـه  

مجلس مـوجـود    90اين متهم فساد اقتصادي در كميسيون اصل 
در طول چند هفته گذشته ما شاهد نگراني هـاي مـردم     “  است. 

درباره باال رفتن قيمت مرغ و ديگر فرآورده هاي گوشتـي بـوده     
ها در اين  ها و مشكل ايم. استناد به گزارس فارس و ادامه معضل 

زمينه، به خوبي نشان مي دهد كه فشارهاي وارد آمده به مـردم    
آنان نه از سوي كشورهاي غربي، بلكـه از    “  دلسرد كردن” براي 

سوي كساني بوده است كـه  
  5ادامه  در صفحات يا خود متصدي امورند و يـا  
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 جنبش اعتراضي زحمتكشان:
 كارهاي مبارزه ها، و راه خواست 

بحران ژرف اقتصادي كه با تشديد تحريم ها بعدهاي گسترده تري يـافـتـه اسـت،         
صنايع، كارخانه ها و بخش توليدي كشور را در معرض چالش هاي نگران كننـده قـرار     
داده است. انتشار گزارش هاي روزانه از تعطيلي و ركود واحدهاي صنعتي به امري رايـج   

هاي قبل بيش از    و عادي بدل گرديده است، و امنيت شغلي كارگران در مقايسه با سال
پيش نابود و پايمال مي شود. ركود در صنايع و افزايش هزينه هاي توليد، كـه سـبـب         
ورشگستگي صنعتگران و توليد كنندگان داخلي شده است، به همراه خود افزايش نـرخ    
بيكاري را دامن زده است. در طول ماه هاي اخير هزاران كارگر در واحد هاي بـزرگ و     

 كوچك بيكار شده اند. 
وضعيت چنان وخيم است كه برآوردهاي رسمي از گسترش اخراج ها در مقياسي بـي    
سابقه، در صورت ادامه روند موجود، حكايت مي كند. ايلنا، اول مرداد ماه، طي گزارشـي   

درصورت ادامه بحران اخراج كارگران از كنترل خارج مي شود. افـزايـش    ” يادآوري كرد:  
حجم واردات موجب افزايش تعداد واحدهاي توليدي ورشكسته درايران مي شود. در پـي   

درصدي قدرت پول ملي، قدرت خريد ... كارگران نيز به همين ميزان كاهش     50كاهش 
يافته است ... طبق اظهارات كارشناسان و بررسي هاي ميداني كارفرمايان، در صـورتـي      
كه دولت فكر عاجلي براي بحران واحدهاي توليدي نكند روند اخراج كارگران امسال از   
كنترل خارج خواهد شد ... وعده دولت در خصوص پرداخت دوهزار مـيـلـيـارد تـومـان            

 40تسهيالت به كارخانه هاي خود رو سازي محقق نشد و اين كارخانه ها با كـاهـش     
درصدي توليد مواجه شده اند، از اين رو پيش بيني مي شود در صورت ادامه اين روند تا 

اين فقط صنايع “  پايان سال تعداد زيادي از كارگران فعال دراين كارخانه ها اخراج شوند. 
رو است و كارگران آن    خودروسازي نيست كه با چنين وضعيت حاد و شرايط وخيم روبه

برند، و بنيـه   درخطر بيكاري قرار دارند، بلكه اغلب صنايع توليدي كشور در ركود بسر مي
بـه  ” مرداد ماه، گزارش داد:       2توليدي به مرز فروپاشي و اضمحالل رسيده است. ايلنا،  

درصـد     20دليل افزايش بحران اقتصادي، واحدهاي بزرگ توليدي استان اصفهان بـا    
ظرفيت فعاليت مي كنند ... اخراج بي رويه كارگران واحدهاي توليدي كشـور افـزايـش         

همچنين بايد “  يافته است. حذف يارانه ها موجب افزايش هزينه هاي توليد شده [است].    
به صنايع پوالد، نساجي، گاز و پتروشيمي نيز اشاره كرد كه بسياري از واحـدهـاي ايـن      

 اند يا در حالت ركود قرار دارند.  رشته هاي صنعتي يا تعطيل شده
واردات، صنايع غذايي را تهديد مي كند ... كارخانه كيـوان     ” مرداد ماه، نوشت:   5ايلنا، 

همدان با بيش از چهار دهه فعاليت درحوزه توليد مواد غذايي در هـمـدان ... در پـي             
خصوصي سازي در مسير ركود افتاد و سرنوشت كارگران آن در هاله اي از ابهـام قـرار     

كارگر اين كارخانه بيكار شدند ... هـنـوز       230گرفت تا اينكه در نخستين ماه سال جديد 
به عالوه، رسـانـه     “  حقوق ارديبهشت و خرداد ماه به حساب كارگران واريز نشده است. 

هاي همگاني در اوايل مرداد ماه گزارش دادند كه، سه واحد بزرگ توليد لوازم خانـگـي   
مرداد ماه، دراين خصوص خاطر نشـان  4طي يك سال اخير كامال تعطيل شده اند. ايلنا،  

رييس هيات مديره انجمن صنفي توليد كنندگان لوازم خانگي ايران از تعطيلي سه ” كرد:  
واحد بزرگ توليد كننده لوازم خانگي كشور به واسطه مشكالت شديد اقتصادي خبر داد   
و نسبت به تعطيلي باقي واحدهاي توليدي كه اكنون با يك دوم ظرفيت عملياتي سـال  

نتيجه و حاصل اين اوضاع ناگوار شدت پـيـدا   “  گذشته خود فعاليت مي كنند، هشدار داد. 
كردن فقر و محروميت كارگران و خانواده هاي آنان است.  در اواسط تيرماه سال جاري،  

 -هنگام بحث درباره نرخ تورم و تناسب آن با ميزان دستمزد كارگران، پايگـاه خـبـري     
ميليون 1نرخ سبد هزينه خانوار كارگري هم اكنون بيش از ” تحليلي آفتاب اعالم داشت:  

هزار تومان است ... در سبد معيشتي خانوار كارگري اقـالمـي وجـود دارد كـه            600و 
تغييرات ماه هاي گذشته آن تاثيرات منفي زيادي در قدرت خريد كارگران داشته اسـت.  

 “ روز خانوار كارگري را تامين مي كند. 10دستمزد كارگران فقط نياز 
قيمت هاي ترمز بريده معيشت كارگران را ” مرداد ماه، گزارش داد:  2درعين حال ايلنا، 

تهديد مي كنند ... حركت شتابان قيمت هاي عمومي به گواهي آمار منتشره طـي مـاه        
هاي اخير زندگي كارگران خصوصا حداقل بگيران را تحت تاثير واقع كـرده[قـرار داده]      

به اين فهرست، رواج قراردادهاي موقت به ويژه سپيد امضا، اصالح قانون كار به “  است. 
سود كالن سرمايه داران، و شدت يافتن اعمال فشار برفعاالن كارگري، سنـديـكـاهـاي     
مستقل، و كارگران اعتراض كننده را بايد افزود. يادآوري اين نكته ضـرور اسـت كـه،         
همزمان با ژرفش بحران اقتصادي و نابودي امنيت شغلي طـبـقـه كـارگـر و ديـگـر              

هاي كارگري، برخي تشكل هاي وابستـه   زحمتكشان، و به موازات دامنه گرفتن اعتراض
به حاكميت بارديگر طرح تعيين دستمزد فصلي به جاي افزايش ساالنه را پيش كشـيـده   

، در واقع از سياست و برنامه رژيم واليت فـقـيـه    “ خيرخواهي” اند، و زير پوشش و ظاهر 
براي عدم افزايش ساالنه دستمزدها مطابق نرخ واقعي تورم دفاع مي كنند. طرح چنيـن   

هايي بويه ژه در مورد افزايش دستمزدها، به شـدت بـه      مضمون
 زيان منافع كارگران و زحمتكشان كشور است. 

چنين طرح هايي زماني ارايه مي شوند كه موج نارضايتي ژرف 
در مركزهاي كارگري، هراس سران ارتجاع حاكم را برانگيخته و 
اعمال فشار به سنديكاهاي مستقل و فعاالن كارگري نـتـيـجـه     
همين ترس و واهمه واپس گرايان از حضور متحد طبقه كارگر و 

 ديگر زحمتكشان در صحنه مبارزه در وضعيت كنوني است.  
در هفته هاي اخير، و همزمان با اوج گيري جنبش اعتـراضـي   

هـزار  10كارگران در سراسر كشور، به خصوص پس از امضـاي    
نفري كارگران براي ابراز مخالفت قاطع با برنامه حذف يارانه هـا 

ها در جنبش سنـديـكـايـي      برخي تحرك -آزادسازي اقتصادي -
ها در تشكل هاي گوناگون كارگـري،   ها و واكنش موجود و كنش

از مستقل و واقعي گرفته  تا همسو و هماهنگ با خانه كارگـر و    
ها به نوبه خود زمينه هاي  ها، را شاهد هستيم. اين تحرك  جز اين

عيني نارضايتي ژرف طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان از اوضـاع    
هايـي   كنوني را اثبات مي كند و مي تواند دليلي بر تغيير و تحول

جدي در جنبش اعتراضي فعلي زحمتكشان تلقي گردد. خواسـت   
دستيابي به حقوق سنديكايي و ايجاد سنديكاهاي مستقل بـيـش   

هاي جنبش اعتراضي جاي خود را باز  از پيش در شعارها و مطالبه
مي كند. بي جهت نبود كه ايلنا، اوايل تيرماه، با استناد به قانـون   

بايد از انجمن هاي صنفـي، فـعـالـيـن        ” كار كنوني، نوشته بود:  
كارگري و به طور كلي از كساني كه بعنوان نمايندگان كارگـران  
و براي مطالبات حقوق آن ها فعاليت مي كنند حمايت بيشتر مي 
شد تا اين افراد بدون نگراني از اينكه ممكن است كارخود را از     
دست دهند، فعاليت كرده و حقوق كارگران را پيگيـري كـنـنـد.       
اتحاديه هاي مختلف كارگري بايد توان تصميم گيـري و اجـرا       

“ داشته باشند و در مسير حمايت از حقوق كارگران گام بـردارنـد.   
اين را نيز بايد بيفزايم كه، ده ها سنديكاليست از جـملـه رضـا        
شهابي، بهنام ابراهيم زاده، محمد جراحي، و علي نجاتي، صـرفـا   

اند و از كار و    به دليل پيگيري حقوق كارگران به بند كشيده شده
هاي اخير  ها و واكنش فعاليت محروم مانده اند. به هر روي، كنش 

و دامنه و ژرفاي جنبش اعتراضي، با وجود همه كاستي ها، سبب 
گرديده است تا خواست احياي حقوق سنديكايي و بـرپـايـي و        
تجديد حيات سنديكاهاي مستقل كارگري در ميان تـوده هـاي     
وسيع كارگران طرح گردد و بهتر از گذشته درك شود. اين مهـم   
موجب اميدواري بسياري است. با توجه به وضعيت كنوني و آنچه  

هـاي جـنـبـش          مورد اشاره قرار گرفت، وحدت واتحاد در صف
ها به شمار مي  سنديكايي موجود، از نخستين و مبرم ترين وظيفه

سنديكايي زحمتكشان، وسيع ترين و مردمي  -آيد. تشكل صنفي 
ترين و فراگيرترين نهادي است كه در صورت عملي شدن، مـي  
تواند درتغيير تناسب قوا در صحنه سياسي نقشي كليدي به سـود  

 آزادي و عدالت اجتماعي و به زيان واپس گرايان بازي كند. 
اجتماعـيِ   -جنبش سنديكايي زحمتكشان كه جنبش مطالباتي

 -در برگيرنده همه زحمتكشان صرف نظر از تفاوت هاي عقيدتي
مسلكي و مذهبي است، در صورت وحدت صف، بـه نـيـرويـي         

 هاي كشور بدل مي شود.   تاثيرگذار در تحول
مخالفت شديد تاريك انديشان با سنديكـاهـاي كـارگـري و         
بازداشت و شكنجه فعاالن كارگري، دقيقا به علت اين واقعيت و   
بر پس زمينه آن است. عالوه برلزوم وحـدت صـف جـنـبـش           
سنديكايي، مي بايد به اهميت تلفيق خواست هاي صـنـفـي بـا       
سياسي، و پيوند همه جانبه و گسترده شان با مبارزه سراسري نيز 
تاكيد كرد. مبارزه براي تحقق حقوق سنديكايي و خواست هـاي   

يي ارگانيـك بـا      كارگران زماني تحقق مي يابد كه پيوند و رابطه
جنبش سراسري دمكراتيك مردم برضد استبداد و مداخله خارجي 
ممكن شود، و با ديگر طبقه ها و اليه هاي اجتماعي در مسـيـر     

 گام  گردد.  مبارزه با استبداد وارتجاع حاكم هم
ها، بـيـش    نياز طبقه كارگر ايران به تغيير اوضاع و مسير تحول

از پيش بر اهميت حضور جدي و متحد جنـبـش كـارگـري در         
 صحنه سياسي كشور تاكيد دارد!
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پايمال كردنِ  اليحه جامعِ وكالت: 
 استقاللِ وكال

پس از تصويب قانون جديد مجازات اسالمي، قوه قضاييه و ديگر نـهـادهـاي      
رژيم واليت فقيه تمام تالش خود را براي از تصويب گذراندن و پـيـاده كـردن        

هاي مستـقـل    اليحه جامع وكالت به كار مي برند. اين اليحه از سوي اكثر وكيل 
دادگستري و كارشناسان حقوقي هدف نقد و انتقاد جدي قرار گرفـتـه اسـت، و        

هاي مستقل و كانون هاي وكالي سراسـر   ها و قاضي مخالفت با آن در بين وكيل
كشور، بسيار گسترده بوده است.  چندي پيش خبرگزاري ايسـنـا درگـزارشـي از         

، “ وكـالـت  ” ماجراي   ” نشست آسيب شناسي اليحه جامع وكالت، از جمله نوشت:  
 “اليحه جامع وكالت رسمي”و “ استقالل وكيل و كانون ها”، “كانون هاي وكال”

به داستاني تكراري اما هنوز شنيدني براي وكالي دادگستري و حتي مردم تبديل 
شده است ... تدوين اليحه جامع وكالت رسمي اين روزها چراهاي بسياري را هم    

در ادامه گزارش، از قـول    “   در ذهن مردم و وكالي دادگستري ايجاد كرده است. 
يك حقوقدان واستاد دانشگاه و نيز نايب رييس كانون وكالي دادگستري خراسان 

هاي مـخـالـفـت گسـتـرده          رضوي، پيرامون محتواي اليحه جامع وكالت و دليل
نايب رييس كانون وكالي دادگستـري  ” هاي مستقل، مي نويسد:   ها و قاضي وكيل

خراسان رضوي در نشست حقوقي پيرامون اليحه جامع وكالت ... در نـقـد ايـن         
اليحه خاطر نشان كرد، اگر اين اليحه به همين ترتيبي كه االن تـدويـن شـده      

ي وكال براي استقالل برباد خواهد رفـت.   است به تصويب برسد زحمات صد ساله
كه براي اولين بار قانون وكالت در كشور نوشته شـد،   1315وي با اشاره به سال 

افزود، در آن زمان كانون وكال به عنوان زير مجموعه اي از دادگستري بـود كـه     
كانون به استقالل رسيد ... با تصويب     1331پس از پيشنهاد دكتر مصدق در سال 

اين اليحه نظارت قوه قضاييه متمركزتر مي شود كه نتيجه آن چيزي جز سـلـب   
استقالل (وكيل) نخواهد بود. متاسفانه اين اليحه به طور محرمانه و بدون بـهـره      
گرفتن از نظرات وكال و افراد مجرب دراين حيطه تدوين شده است و ما تنها بعـد  
از تدوين آن از موارد اين اليحه خبردار شديم. فلسفه ي وكالت، استقالل است و    
و كال با استفاده از استقالل است كه مي توانند از موكل خود دفاع كنند ... روح        
اين اليحه نشان مي دهد تنظيم كنندگان آن به دمكراسي اعتقادي نداشته اند ...     
اين اليحه بايد بازنگري شود. مگر مي شود كه اليحه اي خوب باشد اما اين همه  
مخالف داشته باشد به طوري كه االن از هر وكيلي درباره اين اليحه سوال شـود،  

 “با آن مخالف مي شود.
در ادامه گزارش ايسنا از نشست حقوقي پيرامون اليحه جامع وكـالـت، يـك        
كارشناس حقوق و استاد دانشگاه درباره اين اليحه با صـراحـت اعـالم داشـت:         

براي تحقق عدالت الزم است وكال استقالل داشته باشند ... تصويب اين اليحـه     ” 
باعث تشديد نظارت خواهد شد كه دراين صورت استقالل وكال زير سوال خواهـد  

ي خدمات قضايي را هم زير سوال مـي   رفت ... اين اليحه حتي مطلوبيت در ارايه   
پيش از اين نيز كانون وكالي استان ارديبل و مسئوالن كانون هاي وكالي “  برد. 

دادگستري تهران نسبت به تصويب و اجراي اين اليحه ابراز نگراني كرده و بـا      
برشمردن مواد و تبصره هاي غير كارشناسي اليحه مذكور خواستار بازنـگـري و     

 تغيير اليحه جامع وكالت شده بودند.
اليحه جامع وكالت كه قوه قضاييه به ويژه صادق الريجاني از مدافعان آن بـه    
شمار مي آيند، در حالي طرح و براي تصويب آماده مي شود كه مطابـق گـزارش     
كانون مدافعان حقوق بشر به كميته نظارت براستقالل قضات و وكال، سـيـسـتـم     

هـا و تـعـيـيـن             قضايي رژيم واليت فقيه با نقض خشن استقالل عمل وكيـل 
مـال وحـتـي         هاي وابسته به دستگاه هاي امنيتي، عدالت حقوقي را پـاي  قاضي
هاي شجاع را نيز تحت پيگرد قرار مي دهد. پايگاه اينترنتي كانون مدافعـان    وكيل

برده را انتشار داد كه درآن از جمله آمده اسـت:   تيرماه، گزارش نام 19حقوق بشر، 
سال حاكميت جمهوري اسالمي ايران هيچيـك از روسـاي قـوه           33در طول ” 

قضاييه داراي سابقه و تجربه قضايي وانتخابي نبوده اند. بديهي اسـت چـنـيـن          
سيستمي نه تنها استقالل وكال را برنمي تابد بلكه قضاتي پرورش مي دهـد كـه     
استقالل خود را اسير سلطه نهادهاي قدرت مي كنند. در چنين سيستمي است كه  
براي هماهنگي الزم بين قضات و  وكال ايجاد نهاد وكالتي ديگري وابسـتـه بـه      
قدرت در كنار كانون وكالي مستقل طراحي مي شود و براي عدم حضور وكـالي  

در بخش پاياني گزارش، پس از   “  مستقل در دادگاه ها قانون نيز قرباني مي شود. 
اشاره به  نمونه هاي مشخص بي قانوني در سيستم قضايي واپس مـانـده رژيـم      

پرونده سازي هاي متعدد عليه وكال و مدافعيـن  ” فقيه، تاكيد گرديده است:   واليت
حقوق بشر، صدور احكام محروميت از وكالت، حبس، تبعيد و مجبور كردن وكـال  

به ترك وطن تنها 
بخشي اسـت از      
همه آنچه كه در   
دادسرها و دادگـاه  
هاي جـمـهـوري    
اســالمــي ايــران   
تــوســط قضــات   
انجام مي شـونـد   
كه با قبول سلطه 
حــاكــمــيــت بــر   
تصميمات قضايي 
ــه      ــن ــي ــود زم خ
تضعيف استقـالل  
وكال را فـراهـم     
كـرده و عـمــال       
وكال را از پذيرش 
ــاي      ــده ه ــرون پ

سياسي و عقيدتي باز مي دارند. اين خطر بزرگـي اسـت بـراي قـوه            
قضاييه و جامعه وكالت در ايران كه تبعات خطرناك تر آن گريبان گيـر  

 “ملت ايران خواهد بود.
در خصوص ماهيت واپس مانده و بسيار مردم ستيز سيستم قضـايـي   
جمهوري اسالمي كافي است به سخنان صادق الريجاني درخصـوص    
بحث مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس توجه كرد. او مصـونـيـت         
پارلماني نمايندگان را تابعي از وابستگي به گروه ها و اشخاص ارزيابـي  
مي كند و مخالف آن است. چنين ديدگاهي در باره يك مجلس كامـال   
گوش بفرمان و بي اختيار، نقش قوه قضاييه را همچون بـخـشـي از        
ماشين سركوب، و در واقع چماق ولي فقيه، آشكار مي سـازد. صـادق      
الريجاني، اژه اي، رييسي، رازيني، و ديگر گردانندگان قوه قضـايـيـه،      

ترين احساس مسئوليت نسبت به شأن مقام قضـايـي يـك         بدون كم
كشور، از تحكم به مجلس و جلوگيري از اظهار نظر نمايندگان سـخـن   
مي گويند. وقتي با مجلسي بي اختيار چنين برخورد مي شود، با مـردم،   

هاي مستقـل روشـن      دگرانديشان، فعاالن سياسي و اجتماعي، و وكيل
است چه رفتاري صورت گرفته و مي گيرد.  تدوين و تـالش بـراي          
تصويب اليحه جامع وكالت، پس از تصويب و به اجرا در آمدن قـانـون   
جديد مجازات اسالمي به هيچ روي اتفاقي نيست.  نقض اسـتـقـالل       

ها و نهادهاي مستقل وكالي دادگستري مانند كانون هاي وكال،  وكيل
يي بيش از    از سوي سيستم قضايي و به طور كلي ارتجاع حاكم، سابقه

سه دهه دارد. يكي از هدف هاي اصلي تاريك انديشان از همان بـدو     
تاسيس جمهوري اسالمي، بازسازي و سازمان دهي يـك سـيـسـتـم        
قضايي قرون وسطايي در خدمت جهل و سركوب بود. قانون مـجـازات    
اسالمي و اليحه كنوني موسوم به اليحه جامع وكالت، ارزش، اعتبار، و 
ماهيت سيستم قضايي رژيم واليت فقيه را آشكار ساخته و نشان مـي    
دهد. سيستمي كه در آن احترام به شأن انسان، اصل برائت، استـقـالل    
وكيل و قاضي، و عدالت حقوقي و برابري در برابر قانون براي همگان، 

 كامال بي معنا بوده و هست. 
قوه قضاييه در مرتبه بخشي از ماشين سركوب ارتجاع حاكم، نيازمند 

هـاي     يي مانند اليحه جامع وكالت است. حضور وكـيـل      تدوين اليحه
هاي مجرب، با عملكرد و سياست هاي حاكم بر  مستقل، مدبر، و قاضي

سيستم قضايي موجود در تقابل قرار دارد. از اين روي، واپس گـرايـان      
كوشيده و مي كوشند در كنار محاكم، دادسراها، و دادگاه هاي انقـالب  
اسالمي، گروهي گوش بفرمان و فاقد رأي و استقالل را بـه عـنـوان        
قاضي و وكيل پرورش دهند و برمقدرات مردم حاكم سازند.  مخالفـت   
و اعتراض وكالي شريف و شجاع دادگستري و ديگر كـارشـنـاسـان       
حقوق با اليحه جامع وكالت، از اهميت اساسي در تامـيـن حـقـوق و         
آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي برخوردار است، و بـه ايـن         

مند خواهـد بـود.      دليل، از حمايت قاطع همه نيروهاي ترقي خواه بهره
بايد به شكلي گسترده و هماهنگ، ضمن حمايت از وكالي مسـتـقـل،    
صداي اعتراض آنان به بي قانوني و قوانين قرون وسطايي را در جامعه 

 بازتاب داد. 
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 حزب توده ايران، در فستيوال 
 “ماركسيسم قرن بيست و يكم”

بـراي     ”ماركسيسم قرن بيست و يكم“، فستيوال ”حزب كمونيست بريتانيا“به ابتكار 
تيرماه تا اول مردادماه، در تاالر با شكوه كنـفـرانـس     31دومين سال پياپي در روز هاي 

، در قلب مركز مالي لندن، برگزار شد. اين فستيوال كه در سال هاي اخير  “ بيشاپ گيت” 
حزب كمونـيـسـت    “شده است كه سال ها از سوي  “ دانشگاه كمونيستي لندن” جانشين 
هاي بحث و بررسي در رابـطـه بـا       اي از جلسه برگزار مي شد، مجموعه فشرده ”بريتانيا
ترين موضوع هاي تئوريك و سياسي مطرح براي جنبش كارگري است.  حضـور        مهم

برخي از برجسته ترين رهبران چپ سنديكاهاي كارگري انگلستان، صاحب نـظـران، و     
هاي مهم اقـتـصـادي،      استادان ماركسيست دانشگاه هاي انگليس كه در رابطه با مسئله

گويند، به اين فستيوال و بحث هاي مطرح در آن جذابيت  اجتماعي، و تاريخي سخن مي
ويژه اي مي دهد.  اعضاي رهبري حزب كمونيست انگلستان در بحث ها شركت موثر و  
همه جانبه دارند.  حضور هيئت هاي نمايندگي حزب هاي كمونيست و كارگري در ايـن   

بخشند.  در فستيوال امسال نمايندگان حزب   فستيوال به آن شكوه و اهميت ويژه اي مي
كارگري از آمريكا، برزيل، آفريقاي جنوبي، هندوستان (ماركسيـسـت)،      -هاي كمونيست

كوبا، سودان، فلسطين، عراق، تركيه، تونس، و ايران شركت فعال داشتند.   به پيشنهاد و  
دعوت رهبري حزب كمونيست انگلستان، امسال نماينده حزب توده ايـران در تـدارك       

المللي بحث ها همكاري موثري داشت، و مسئوليت تـدارك و       دهي بخش بين سازمان
اداره پانل بين المللي فستيوال و كارگروه خاورميانه و مسئله فلسيطين را بـر عـهـده          

 داشت.   
رفقاي سازمان حزب توده ايران در انگلستان، در فستيوال و بحث هاي زنده و بسـيـار   

هاي مختلف، شركت فعال داشتند.  در سالن ويژه اي كه بـه      مفيد آن در رابطه با مسئله
، ارگـان بـيـن      “ توده نيوز” ها اختصاص داشت، نشريه  نمايشگاه، ميزهاي كتاب و نشريه

، نشريه كميته دفـاع از    “ ايران امروز” المللي حزب توده ايران به زبان انگليسي، و نشريه 
حقوق مردم ايران، براي پخش در ميان شركت كنندگان فستيوال ارائه شده بود.  پوستر  
حزب توده ايران كه با گل سرخ حزب در قطع بزرگ تزئين شده بود در كـنـار مـيـز           

 ها جلب نظر مي كرد.  نشريه
المللـي بـا      همبستگي بين” المللي فستيوال با سخنراني درباره موضوع  گردهمايي بين

در حضور تمامي شركت كنندگان فستيوال و در سالن اصـلـي     “   مبارزه مردم زحمتكش
 “ التـجـديـد   ” آن برگزار شد. سخنرانان از حزب كمونيست كوبا، حزب توده ايران، حزب  

تونس، حزب كمونيست سودان، حزب كمونيست عراق و حزب مردم فلسطين در رابطـه  
با مبارزه طبقه كارگر و زحمتكشان كشورهاي خود سخن گفتند.  جلسه با خيرمقدم بـه     

المللي از سوي نـمـايـنـده      يي در باره اهميت همبستگي بين حضار و سخنرانان و مقدمه
 حزب توده ايران، كه مسئوليت اداره جلسه را به عهده داشت، آغاز شد.  

اولين سخنران جلسه، رفيق رشيد الشيخ، نماينده حزب كمونيست سـودان، دربـاره        
مبارزه با نيروهاي ارتجاعي اسالمي  به رهبري عمر بشير، ديكتاتـور سـودان، سـخـن         

گيري مبارزه مردم براي دموكراسي و به پـايـان      گفت. او در سخنراني جامع خود از اوج 
رساندن استبداد حاكم در ماه هاي اخير و نقش حزب كمونيست سـودان گـزارش داد.        
رفيق سوداني توضيح داد كه، حزب كمونيست سودان از نيروهاي شركت كـنـنـده در        

در سودان شكل گرفته است، و ايـنـكـه      “  آلترناتيو دموكراتيك” ائتالفي است كه با نام 
اخيراٌ پس از سال ها سركوب دولتي، پزشكان كشوراتحاديه مستقل خود را تشكيل داده   

سال زندگي طبق قوانين اسالمـي خسـتـه و         23در سودان مردم از ”اند. او يادآور شد: 
ما هنگامي كه مي گوييم قيامي مـوفـق را در سـودان          ”  وي در ادامه گفت:   ”بيزارند. 

خواهانيم، براي قيمت بنزين مبارزه نمي كنيم. مبارزه ما براي الغاي حكومت مـذهـبـي     
 “است.

نماينده حزب توده ايران در سخنراني جامع خود شرايط دشوار زندگي مردم و  تهديـد  
مداخله كشورهاي امپرياليستي را مورد توجه قرار داد.  او در بخشي از سـخـنـان خـود        

هاي مـداخلـه گـرانـة          نتيجه سياست  –هاي اقتصادي  دور جديد تحريم“اظهار داشت:  
هايي كه توليد و صدور و فروش نـفـت و        به خصوص تحريم  –آمريكا و اتحادية اروپا 

آمدهايي جدي در زنـدگـي روزانـة مـردم          اند، پي بانك مركزي ايران را هدف قرار داده
جـنـاحـي رژيـم اثـر             هاي بيـن  رفت بر درگيري تر از آنچه انتظار مي اند و سريع داشته

هاي اقتصادي، جمهوري اسالمي در نشستي با گـروه     اند. با آغاز دور تازه تحريم  گذاشته
اي ميان كاتريـن اشـتـون، مسـئـول           آيي در استانبول شركت كرد،  و با گردهم 1+    5

كميسيون سياست خارجي اتحادية اروپا، و معاون شوراي عالي امنيت ايـران مـوافـقـت       
كرد.  توافق براي ادامه مذاكرات در زماني حاصل شد كه در ايران تبليغات مسـمـوم و        

هاي سپاه پاسداران انقالب، و همچنيـن جـمـع آوري         هدفمند رژيم در رابطه با توانائي
امضاء در مجلس براي بستن تنگة هرمز، كه بيشتر مصرف داخلي دارند را شاهد بوديـم.  

هـاي     واقعيت اين است كه، رژيم ارتجاعي در ايران با مشـكـل    
هـا بـيـن         رو است. باالگرفتن درگـيـري      يي روبه جدي فزاينده

هاي مالـي، اقـتـصـادي و          گيري هاي مختلف برسر جهت جناح
سياسي، و همچنين انزجار و عدم رضايت فـزايـنـدة مـردم از           

ها ايـرانـي،    سابقة ميليون ها و فقر بي هاي رژيم و مشكل سياست
بحران جدي عدم اعتمـاد تـوده هـا بـه رهـبـران رژيـم و                    

هاي سياسي آنان را به وجود آورده است. وضـعـيـت        گيري جهت
هاي ضد مردمي رژيم ارتجاعي حاكم و    كنوني محصول سياست

المللي پول و بانك جهـانـي    هاي صندوق بين اش از فرمان پيروي
گرانه، مردم از تـمـام    هاي دخالت است. حاال با ژرف شدن تحريم 

هاي اجتماعي، اثرهاي مخرب آن را به تن خويش  ها و اليه طبقه
سابقة ارزش پول ايران، و در نتيجـه   كنند. كاهش بي  احساس مي

آن، افزايش قيمت كاالهاي مصرفي، در زماني كه بيـكـاري در     
ها و تأسيسات توليدي يـكـي    باالترين سطح خود است و كارخانه

هاي بزرگي از مـردم   شوند، زندگي بخش بعد از ديگري بسته مي
نـوائـي      هاي مردم را به سمت فقر و بي را از هم گسيخته و توده

فزاينده روانه كرده است. ضمناً، در حـيـن بـاال رفـتـن فشـار              
اجتماعـي   -هاي ضد مردمي اقتصادي ها، همراه با سياست تحريم

ها، مركزهاي قدرت و ثروت در كشور به  رژيم از قبيل قطع يارانه
يي اندك به سودهايي بيكران، به سـركـوب    منظور دستيابي عده

انـد.     سيستماتيك مردم و ترويج اقتصاد غير توليدي متوسل شده
وزير پيشين نفت اخيراً گفت كه، فروش نفت ايران، با قـيـمـت      

هـاي   هاي خصوصي كه نفت را به دالل تر از طريق كمپاني پائين
فروشند، همچنان ادامه دارد. اينـك بـه وسـيلـه           المللي مي بين

هاي خصوصيِ وابسته بـه سـپـاه       المللي و كمپاني هاي بين دالل
پاسداران انقالب كه از حمايت ولي فقيه برخوردارند ، و همچنين 

داري بزرگ كشـورنـد،      اي كه در خدمت سرمايه بنيادهاي انگلي
   ”گيرد. فروش نفت انجام مي

شرايط كنوني گواه بـر  “نماينده حزب مان در ادامه اضافه كرد:  
اين امر است كه مبارزه برضد ديكتاتوري از مبارزه در راه دفاع و   

هـا و       حفاظت از حق حاكميت ملي ايران و طرد قاطع تحـريـم  
 ”تواند باشد. دخالت خارجي جدا نمي

، و از فعاالن ”التجديد“دكتر عبدالعزيز مساعودي، رهبر جنبش 
سياسي برجسته كشور تونس، در سخنراني خود در اين جـلـسـه    

 1389بين المللي گفت كه، انقالب مردمي تونس كه در دي ماه 
شروع بهار عربي را رقم زده بود به دليل مسلط شدن نيـروهـاي   
اسالمي بر كشور متوقف شده است.  او بر نقش كليدي جنـبـش    
سنديكايي در به سقوط كشاندن رژيم ديكتاتوري سابق تـأكـيـد    
ورزيد، و اضافه كرد كه، قيام مردمي به دنبال يـك اعـتـصـاب       
هشت ماهه و شكست مدل سرمايه داري مبتني بـر تـوريسـم        
(گردشگري) در مقام محور اقتصاد،  به وقوع پيـوسـت. رفـيـق          

طبقه كارگر نقش حياتي در   ” مساعودي اظهار داشت كه، با آنكه 
اش به طور كافي پيشرفته نبود  ،  آگاهي طبقاتي“ انقالب ايفا كرد

كه به آن برندگيِ الزم جهت كسب نقش رهبري بدهد.  و ايـن     
كمبود به نيرو هاي اسالمي امكان داد تا كنترل اوضـاع را بـه       

كه با تشكيل  “ نهضت” دست گيرند.  او گفت كه، حزب اسالمي  
هاي غيـر   ائتالفي با حزب

 13ادامه  در صفحه مذهبي قدرت را به دست 
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 ادامه  اثرهاي زيانبار تحريم  ...

اي را به مرحله اجرا گذاشته است.   سخنرانان از     “ سياست هاي فاجعه بار اقتصادي” گرفته، 
حزب هاي كمونيست كوبا، عراق، و حزب مردم فلسطين نيز در رابطه با مبـارزه مـردم در       
كشورهاي خود سخنراني كردند، و ضرورت ادامه همبستگي بين المللي با اين مبارزه هـا را    

 مورد تاكيد قرار دادند.
عالوه بر پانل جلسه بين المللي فستيوال كه دو نماينده از حزب توده ايران در آن شركـت  

در  “ بنياد گرايي اسالمي و دمـوكـراسـي     ” يي با موضوع  داشتند، نماينده حزب مان در جلسه
هاي برادر از تونس و سودان از سخنرانان اصلي پانل بود.  او در         كنار رفقاي نماينده حزب

و نقش مـخـرب نـيـروهـاي           1357ماه  سخنان خود بر پايه تجربه مشخص انقالب بهمن
گرا در نابود كردن دستاورد هاي انقالب، مسدود كردن مسير پيشرفت انـقـالب بـه         اسالم

 -سوي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي، و در نهايت، به شكست كشاندن انـقـالب مـلـي      
دموكراتيك ، مسئله محوري ضرورت جدائي دين از حكومت را مورد بـررسـي قـرار داد.           
سخنان نماينده حزب توده ايران در رابطه با ضرورت محوري مبارزه براي دموكراسي و در     
راستاي حقوق و خواسته هاي زحمتكشان، با اين استدالل كه براي تضمين پيشرفت مبـارزه  

دهي شده طبقه كارگر ضرورت تعطيل نـاپـذيـر       توده ها براي صلح و ترقي، فعاليت سازمان
 دارد، سياست هاي ورشكسته و ضدمردمي رژيم واليت فقيه در اين زمينه را محكوم كرد. 

سراييِ سـرود   با موفقيت تمام پس از دو روز با هم ”يكم و  ماركسيسم قرن بيست“فستيوال 
 انترناسيونال به پايان رسيد. 

 ادامه  حزب توده ايران در فستيوال ...

نام هدفمندي يارانه ها، يكي از اصلي ترين نمونه ها دراين 
زمينه است، كه نه تنها توليد كشاورزي را به مرز فروپاشـي  
كامل كشانده، بلكه فقر را بر روستاهاي كشور سايه افكـن  

درصـدي   42ساخته است. تاكيد براين نكته كه آمار رسمي  
هكتار، نشانگر افـزايـش      1كشاورزان داراي زمين كمتر از 

آمار دهقانان تهيدست در مجمـوع كشـور و ژرفـش و            
گسترش فقر و بي عدالتي در روستاهاي ايران اسـت. در       

اند كه بين  اليه بندي دهقانان، دهقانان خرده پا آن گروهي
هكتار زمين را در تملك خود دارند. دهقـانـان كـم        5تا  2

زمين به روستايياني اطالق مي شود كه زمين آنان كمتر از 
هكتار است. اكثر زحمتكشان روستاها در اين اليه بنـدي    2

مي گنجند. در مجموع، دهقانان تهيدست شامـل كـلـيـه        
دهقانان بي زمين، كم زمين، و خرده پا مي گـردنـد. ايـن       
گروه دهقانان كشور منبع اصلي توليد كشاورزي به شـمـار   
مي آيند و همراه با اليه دهقانان ميانه حال از سـيـاسـت      

اند و    اجتماعي رژيم واليت فقيه زيان ديده-هاي اقتصادي
آن را در نقطه مقابل منافع خود مي بينند. سياسـت هـاي      
خانمانسوز رژيم واليت فقيه در ساليان اخير روند مهاجـرت  
به شهرها را شتاب بخشيده و به افـزايـش بـيـكـاري در          

 روستاها منجر شده است.
خبرگزاري مهر، در ميانه ارديبهشت ماه، با انتشار جـدول  

ساله بيكاري در شهرها و روستاها، درخصوص بيكـاري   15
روستاييان از جمله اعالم داشت: خـروج كـارجـويـان از            
روستاها، عدم ايجاد زير ساخت هاي مناسب شـغـلـي در        
روستاها وخالي شدن از جوانان جوياي كار باعث رشد نـرخ  

 15بيكاري در شهرهاي كشور شده است كه اين روند از     
 سال گذشته تاكنون ادامه دارد.

در طول بيش از دو دهه اخير، زحمتكشـان روسـتـا در        
نتيجه اعمال سياست هاي ضد مردمي و سـمـت گـيـري       

اجتماعي در چنگال فقر، بي سـوادي، و تـيـره        -اقتصادي
سال پيش به اين سو، با اجراي  2روزي گرفتار آمده اند. از  

برنامه آزادسازي اقتصادي، وضعيت زندگي و مـعـيـشـت         
دهقانان زحمتكش در سراسر كشور رو به وخامت بيشتـري  
گذاشته است. همزمان با گسترش فقر در روستاها، اخـيـرا      
طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در مجلس 

 11مطرح شده است. خبرگزاري كشـاورزي ايـران(ايـانـا)،         
تيرماه، در اين خصوص گزارش داد: طرح انتزاع وظايف و    
اختيارات بخش كشاورزي از وزرات مـعـدن، صـنـعـت و          
تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشـاورزي در اواخـر       
مجلس هشتم به صحن علني مجلس آمده و براي سه ماه 
مسكوت شده بود، بار ديگر در دستور كـار كـمـيـسـيـون         
كشاورزي قرارگرفت. طرح تمركز اختيارات، مسئوليت ها و  
وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشـاورزي كـه       
شامل سياست گذاري هاي كالن واردات، صادرات، تعرفـه  
ها و تنظيم بازار داخلي مي شود، براساس طرح مذكور بـه    

 بخش كشاورزي واگذار خواهد شد.
ترين كمكي به تقويت  بي شك چنين طرح هايي كوچك

بخش كشاورزي و باال بردن سطح زندگي دهقانان نخواهد 
كرد. دهقانان ميهن ما، در كنار زحمـتـكـشـان شـهـر و            

ها را از سياست هـاي     قشرهاي ميانه حال، بيشترين لطمه
اند، و از اين جهت بـه لـحـاظ         ارتجاع حاكم متحمل شده

عيني و از نقطه نظر منافع طبقاتي با برنامه هاي اقتصـادي 
اجتماعي رژيم واليت فقيه در تقابل قرار دارند. با تـوجـه     -

به اين واقعيت ها، لزوم توجه به زندگي دهقانان و اهميـت  
بازتاب خواسته ها و منافع به حق آنان در اولويت مبارزه و   
كارحزب ها و نيروهاي ملي و مترقي قرار مي گيرد. بايد بـا   
پيگيري در جهت تقويت نقش و جايگاه جنبش دهقانـي و    
احيا و بازسازي آن متناسب با اوضاع كنوني اقدام وتـالش    

 كرد.
 

 ادامه  فقر رو به گسترش در روستاهاي ...

مسكن مناسب و حتي حداقلي است. بررغم جاروجنجال و هياهوهاي بسيار در رابـطـه بـا       
هاي نـجـومـي       اي مشاهده نگرديده است، اما قيمت شدني مسكن مهر، تاكنون اقدام لمس

هاي گوناگون گرديده است تـا وضـعـيـت          خريد و اجاره مسكن نيز مزيدي ديگر بر علت
تري پيدا كند. قدر مسلم اين اسـت كـه، مـقـدار زيـادي از                زحمتكشان جهت قهقرايي

هاي موجود، به خصوص در شرايط فعلي، وارد عرصه مسكن مي گردند و همـيـن    نقدينگي
اي را در جامعه دامن مي زنند كه اثرهاي آن را ما اخـيـرا    امر كمبودهاي واقعي و مصنوعي

ها مشاهده كرده ايم. خبرگزاري مـهـر،       به ويژه در ارتباط با افزايش سرسام آور اجاره خانه
هـاي تـهـران         ماه، در گزارشي، به قيمت اجاره و خريد مسكن در يكي از منطقـه  مرداد16

قيمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در محله هاي مـخـتـلـف       ” پرداخته است و مي نويسد:  
مـهـر در     “  ميليون تومان هم مي رسـد.   5تهران نوسان زيادي دارد و به بيش از  2منطقه 

در اين منطقه هم مانند ديگر مناطق در شمال تـهـران از       ” رابطه با اجاره بها مي نويسد:  
 50قيمت هر متر مربع پيروي مي كند به طوري كه اجاره بها در اين منطقـه بـيـش از          

متـري اسـت و بـه نـدرت مـي تـوان                    50هاي نوساز و  ميليون تومان براي آپارتمان
هـاي     بحران مسـكـن و اجـاره       “  هايي با قيمت كمتر را در اين منطقه پيدا كرد.  آپارتمان

هايي بي محتوا به اجرا درآيد، كه  بار طرح كمرشكن باعث گرديده است كه هر چند گاه يك
آخرينِ آن طرح بستن ماليات بر خانه هاي خالي است. بـه گـزارش روزنـامـه ابـتـكـار،              

كاهش و كنترل قيمت مسكـن بـا     ” ماه، وزير اقتصاد در ارتباط با اين طرح، گفت:   مرداد15
سازان سـوادگـر در        بازان و برخي از انبوه ابزارهاي اقتصادي موجب قطع شدن دست سفته

 50هزار تومان در هر ماه براي هـر     200تر ماليات  شود. آماده اجراي هرچه سريع  بازار مي
هاي مسكن كاهش يافته است و با اجراي  متر خانه خالي هستيم و اعتراف مي كنيم قيمت

شـدنِ   “ واقـعـي  “مشخص نيست كه منظور وزير اقتصاد از   “  اين طرح، واقعي خواهد شد. 
ها را در همين حد فعلـي   چيست، اما حتي اگر دولت موفق شود قيمت ”هاي مسكن قيمت“

هـاي     شود. با توجه به داده    ثابت نگه دارد، هيچ مشكلي از دوش زحمتكشان برداشته نمي
مان براي بقاي خويش بايد همزمان در چندين جبهه مبارزه كنـنـد.    باال، زحمتكشان ميهن

مسلم است كه وضعيت فعلي بسياري از مردم را پيش از اين به ورطه نيستي و نـابـودي       
كشانده است، و با توجه به دورنماي تيره و تار منطقه، نبايد انتظار داشت كه گشايشـي در    

ها در كوبا، عراق، و ديگر كشورها، نشان داده اسـت       تحريم  اين وضعيت پديد آيد. تجربه 
گونه  ها بر زندگي مردم عادي هيچ بار تحريم ها در رابطه با پيامدهاي فاجعه كننده كه، تحريم

نشيـنـي    شناسند. رژيم سركوبگر كنوني، در صورتي حاضر به عقب  مسئوليتي براي خود نمي
هايي به طـور     اش در خطر است. هزينه چنين سياست  مي شود كه احساس كند موجوديت

هـاي     مستقيم از خانب مردم عادي پرداخته خواهد شد. اگر بخواهيم واقع بينانه مـعـضـل     
مان را تجزيه و تحليل كنيم، بايد اذعان كرد كه، امكان برون رفـت از ايـن        كنوني ميهن

وضعيت آن گونه كه به نفع توده هاي ميليوني بينجامد، بدون همبستگي و اتحـاد عـمـل      
نيروهاي مترقي، تصورشدني نيست. همين امر مسئوليت اصلي را متوجه نيروهاي مـدافـع      

 مردم خواهد ساخت.     
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 “:  الكاظميه”سازمان  هماييِ رائد فهمي در گرد
  فدراليسم به معناي تجزيه كشور نيست

وابسته به حزب كمونيست عـراق)  “(سازمان الكاظميه”يي كه از سوي  در گردهمايي
، عضو دفتر سياسي حزب كمونيست، برگزار شد، اوضـاع  “ رائد فهمي“  باحضور رفيقو 

از جانب برخي استـانـداري   “  اقليم ها” سياسي كشور و همچنين بازتاب اعالم تشكيل 
در ان   “  الكاظميه“ در اين گردهمايي، كه تعداد زيادي از مردم شهرها، بررسي گرديد.  

هاي جهاني در زمـيـنـه         و تجربه“  كنفدراليسم“ و“  فدراليسم”شركت داشتند، مفاهيم 
پياده كردن اين نوع سيستم حكومتي و نمونه هاي موفق وغير موفق آن، همـراه بـا     

رائـد  ” ها، مورد بحث قرار گـرفـت. رفـيـق           هاي قوانين اساسي اين گونه تجربه متن
هاي شتابان و تغييرهاي  نـاگـهـانـي در          در ابتداي سخنان خويش به تحول“  فهمي

بسياري از كسانـي كـه تـا        ” هاي سياسي در اين باره اشاره كرد، وگفت:   موضعِ گروه
ديروز با فدراليسم از نگاه قانوني مخالفت داشتند، امروز از موافقان ومبلغان آنـنـد، و       
برعكس، كساني كه پيش ازاين با فدراليسم موافق بودند امروز به ضد آن موضع مـي  

وي اضـافـه     “  ها بيشتر ناشي از عدم فهم فدراليسم  است.  گيرند. اين تغيير در موضع 
درصد كل جـمـعـيـت      40كشور باجمعيتي معادل  25كرد كه، در حال حاضر بيش از 

اداره مي شوند. اين روش حكومتي از نخستين نمونـه آن،     “  فدرال” جهان، به صورت 
، وبه دنبال آن در 1841، وپس از آن  سويس، در 1798يعني اياالت متحده امريكا در 

كشور بزرگ در    8كانادا، كارايي و دوام خود را به اثبات رسانده است و در حال حاضر 
 دنيا بدين شيوه اداره مي شوند.

آيا اين سيستم قابليت تطبيق در هـمـه     ” سپس رفيق فهمي با طرح اين سؤال كه:  
به سؤال  خود با ارائه نمونه كشور فرانسه وبرخي كشورهاي اروپايي، “  كشورها رادارد؟

بررغم آنكه سيستم فدراليسـم هـر روز طـرفـداران           ” پاسخ منفي داد، واضافه كرد:  
بيشتري پيدا مي كند اما اين به معناي ضرورت تطبيق آن در همه كشورها نـيـسـت.    

ترين دليل براي پرهيز از راه حـل     ها، مهم ساختارهاي به هم پيوسته و روابط بين آن
ها روي آوري به سيستم فدرال را بـاعـث مـي       ها و بحران سويه اند. مشكل  هاي يك

تر خواهان اداره امور خود به دست خـود و     واحدهاي كوچك” وي اضافه كرد:  “  شوند. 
اند، ضمن آنكه با تعيين سرنوشت خويش از سـوي       هاي خويش استفاده از صالحيت

خواهان تقسيم كشور نـبـوده   “  فدراليسم” براساس اظهارات فهمي، “  ديگران مخالفند. 
بلكه براي وحدتي  پايدار كه بتواند رضايت مردم را فراهم سازد و نـه وحـدتـي كـه         
هويت ديگران را نابود سازد، تالش مي كند، همان گونه كه به مـنـظـور اسـتـقـرار         

شرايط ”  حاكميت ملي نيز بسترهاي الزم را فراهم مي سازد. در اين ميان و بر حسب  
غـيـر   ” را در كنار گرايش به حكومت   “  متمركز” گرايش به سيستم حكومت “  تاريخي
 را مي توان مشاهده كرد.“ متمركز

در دومين بخش از سخنان خود به تاريخچه فدراليسـم در كشـور       “  فهمي” رفيق 
نـبـوده    2003طرح برنامه فدراليسم در كشور ما بعد از سال ” عراق اشاره كرد و گفت: 

گـردد. در ان        و از سوي حزب ما در مورد اقليم كردستان باز مي 1991بلكه به سال 
سال، حزب ما برنامه مفصل فدراليسم در اقليم كردستان را مطرح كرد. در اين مـورد     

 50هاي دهـه     هاي كُردي  و در سال بايد خاطرنشان كنم كه، حزب ما پيش از حزب
ميالدي شعار دموكراسي براي عراق و خودمختاري براي كردستان را به ميـان آورد.    
اين شعار نشان دهنده رابطه منطقي بين جنبش دموكراتيك و حقوق ملي بود. نـقـش    

نـظـام بـه گـور         ”  حزب ما در طرح برنامه خودمختاري براي كردستان، كه از سويِ 
رفـيـق فـهـمـي        ” از محتواي خويش خالي شد، غير قابل انكار اسـت.     “  سپرده شده

هـاي     همچنين به اين نكته اشاره كرد كه، به غير از اقليم كردستان،  در ساير منطقه
كشور مشكل قومي(ملي) وجود ندارد. در واقع، مشكل در تعيين نـوع حـكـومـت و            

ها در چگونگيِ پيشبرد روند سياسي است. او در تشريح ديدگاه حـزب      اختالف نگرش
حزب بر ضرورت واگذاري امور استانداري ها بـه خـودشـان      ” كمونيست عراق گفت:  

هـا     تاكيد مي كند. آنچه امروز ديده مي شود برخورد سياسي با خواسته هاي منطـقـه   
قـادر نـيـسـت       “  فدراليـسـم  ” هاست.   است  كه برمبناي عكس العمل در برابر مطالبه

را در خصوص فساد اداري، نبود خدمـات،  “  ديالي“ و يا“  صالح الدين”مشكالت استان 
كاري اصولي “  كردستان” حل كند. كپي برداري از نمونه  “  جادويي” و بيكاري به طور 

نيست. همان طوري كه قدرت حكومت مركزي بايد به وسيله نهـادهـاي مـدنـي و          
هـاي     قوانين مردمي آن اعمال گردد و نه با قدرت نظامي، در مقابل، قدرت بـخـش    

فدرال نيز نبايد بر اساس ضعف قدرت حكومت مركزي برنامه ريـزي شـود. رفـيـق          
طـبـق قـانـون اسـاسـي،           ” فهمي در سخنان خود به اقتصاد كشور پرداخت وگفت:    

هاي كشور و از جمله نفت، متعلق به همه مردم عراق است  ثروت
و درآمدهاي آن بايد به حساب خزانه مركزي واريز شود. درآمدي  
كه از صادرات هر بشكه نفت به دست مي آيد به تك تك عراقي 
ها تعلق دارد و بايد به حساب خزانه مركزي واريز گردد. بنابراين،  
در اين خصوص مشكلي در مورد نفت كردستان يا استـان هـاي     

وي در پايان، ضمن شرح دادن موضع حـزب    “  ديگر وجود ندارد. 
اعـالم كـرد:     “  اقليم هـا ” كمونيست عراق در باره مسئله تشكيل 

حزب ما بر ضرورت فراهم آمدن شرايط الزم و مناسـب بـراي     ” 
تشكيل اقليم ها تأكيد كرده است و بر راه حل سـيـاسـي بـراي       

گويِ چنيـن   بحران كنوني پافشاري مي كند. راه حل نظامي پاسخ 
هايي نيست و در نهايت مي توان اين گونه نتيجه گـرفـت    مشكل

كه، اگرچه فدراليسم روشي براي حفظ وحدت عراق است، اما بـه  
 نوبه خود مي تواند براي تجزيه آن مورد سوء استفاده قرار گيرد.

از برنامه حزب توده ايران مصوب 
 پنجمين كنگره حزب

 
ايران كشوري است كثير المله كه در آن خلق هاي  

گوناگون (فارس ها، آذربايجاني ها، كردها، بلو چ هـا،   
عرب ها و تركمن ها) زندگي مـي كـنـنـد،و داراي          
سرزمين، زبان، آداب و آئين و رسـوم ويـژه خـود        
هستند. افزون بر اين، اقليت هاي مذهبي در سراسر  
كشور، به صورت پراكنده، زندگي مي كنند. رشـتـه      
هاي گوناگوني خلق هاي گوناگون كشور ما را به هـم  
يوند مي زند. آنها طي سده هاي متمـادي تـاريـخ،       
سرنوشت مشتركي داشته اند و دست در دست هـم،  
در ابداع و ايجاد فرهنگ غني كشورما با هم همكاري 
كرده اند، و در راه استقالل و آزادي ميهن مشـتـرك   

 خويش، دوشادوش هم، فداكاري كرده اند.
حزب توده ايران طرفدار برابري كامل حقوق كليه  ·

خلق هاي ايران و اقليت ها و خواهان اتحاد داوطلبانه 
آنها در  چار چوب  ميهن واحد، و بـرپـايـه حـفـظ        
تماميت ارضي ايران، است. بر اين اسـاس، حـزب      
توده ايران، طرفدار سرسخت استقرار يك حكومـت  
فدرال در ايران و تأمين حق كامل خلق هاي ايران در 

تعيين سرنوشت خويش، و شناسايي حق اقليت هاي  
مذهبي ساكن ايران (مسيحي، زرتشتي، كـلـيـمـي،      
بهايي و جز آن ) در برخوردار شدن از كليه حـقـوق      

 ملي، اجتماعي و فرهنگي  است.
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سياستي كه تا كنون با هدف نجات اروپا دنبال شده  كنشْت:  واگن
ها بوده است! پول تأمين شده از     ”بانك“است، در واقع سياست نجات 

هاي اضطراري، به طور مستقيم به جيب بخـشِ   اصطالح وام طريق به
هـاي جـاري        مالي سرازير شده است، در حالي كه بودجـه هـزيـنـه      

كشورهاي مورد نظر، كاهش داده شده است. اين يعـنـي كـه مـردم         
ها را بپردازند. در همين حال، تمام اروپـا    ”بانك“مجبورند هزينه نجات 
هاي رياضتي، به سوي ركود اقتصادي رانده شده  بر اثر اجراي سياست

تر از پـيـش شـده         زده، بيش است. بدهي دولت در كشورهاي بحران 
است. حتي كشورهاي بزرگي مثل اسپانيا و ايتاليا نيز اكنون با مشكـل   

هاي كـالنِ     و تأمين وام “ بانك مركزي اروپا“اند. مداخله   رو شده روبه
] وضعيت بحران عمومي را به طـور       موقتي، فقط توانسته است [شدت

 موقت تخفيف دهد.
، “ هـا    سوسيال دموكـرات ” و  “ سبزها” دولت آلمان، و نيز اپوزيسيون 

معتقدند كه فقط با اعطاي حقِ حـاكـمـيـت و اخـتـيـارِ تـام بـه                    
، در بـرابـر حـقِ حـاكـمـيـت              “ اتحاديه اروپا“(يعني، به  “  بروكسل“

توان اين بحران را به طور ساختاري حل كـرد.   كشورهاي جداگانه) مي 
ها اين است  كاران حاكم و سوسيال دموكرات تنها تفاوت ميان محافظه

اتـحـاديـه    “كردن و اداره بوروكراسـيِ     كه، دسته اول در آروزي قبضه
بـروكسـلِ   “به ميل خودند، و دسته دوم رؤياي تغيير و تبديـل     “ اروپا

(مافوق مليتـي)    “ دموكراسيِ فرامليتي“اصطالح  به يك به ”تكنوكرات
 اند. هاي سراپا باطل پرورانند. هر دويِ اين رؤياها خيال را در سر مي

همه، با تأسف بايد گفت كه، در مسيرِ دادن قـدرت و حـقِ          با اين
ها برداشته شده است. قـرار    نخستين گام“ بروكسل“حاكميت بيشتر به 
از سـوي    “  اتحاديه اروپـا “هاي ملي كشورهاي عضو  شده است بودجه

تنظيم و نظارت شود. همچنين، قـرار اسـت       “ اتحاديه اروپا“هاي  مقام
كه موضوع ملزم كردن كشورهاي جداگانه به مـوازنـه و تـثـبـيـت             

هاي خدمات دولـتـي، در        هاي ملي از راه قطع و كاهشِ هزينه بودجه
گنجانده شود و  “ پيمان مالي” موسوم به  “ اتحاديه اروپا“قانون مصوبِ 

زايِ    صورت قانوني به خود بگيرد. در آن صورت، اين سياست بحـران  
يـي     ناپذير خواهد شد. اين شـيـوه      برگشت “ اتحاديه اروپا”بار در فاجعه

غيردموكراتيك است، چرا كه به اين ترتيب، اين سياست را كـه در        
اساس متضاد با منافع  اكثر مردم است، حـتـي پـس از بـرگـزاري            

عـالوه، ايـن      توان تغيير داد. به  انتخابات ملي در كشورهاي عضو، نمي
انـد   سياستي ضداجتماعي است، چرا كه آناني را كه از بحران سود برده

هـاي     تريـن بـخـش      ترين ضربه را به ضعيف دهد، و سخت نجات مي
ثمر است، چرا كه  زند. به لحاظ اقتصادي هم اين سياست بي  جامعه مي

عالوه، به ركود مـنـجـر     ها كاهش نخواهد يافت، و به اوالً بدهي دولت
، همه كشـورهـاي     “ پيمان مالي” خواهد شد. در صورت اجرايي شدن  

به اجرايِ اين سياست مرگبار مجبور خواهند شد؛ “   اتحاديه اروپا”عضو
 و اين، اروپا را نابود خواهد كرد.

 
هاي كنوني در اقتصاد كشورهاي اروپايي مثـل   دشواري مردم:  نامه

يونان، اسپانيا، پرتغال و... تا چه حد ناشي از بحران اقتصادي جهـانـي      
هـاي     آغاز شد، و تا چه حد نتيجه سـيـاسـت      2008است كه از سال 

 ست؟   “اتحاديه اروپا“اقتصادي نوليبرالي 
 

جدا كردن اين دو عامل غيرممـكـن اسـت. ايـن           كنشْت:  واگن
اند كه بارِ بحران مالي جهاني را    دهندگان در سراسر جهان بوده ماليات

اند. تا كنون فقط   به اوج خود رسيد، به دوش كشيده 2008كه در سال 
هاي كالني كـه   هاي دولتي (يعني، وام  با افزايش شديد و گزاف بدهي

انـد   اند) توانسته  شان داده شده هاي ها به منظور پرداخت بدهي به دولت
طور، تصـور     هاي مالي جهاني جلوگيري كنند. همين  از فروپاشي نظام

هـاي     هاي نوليبرالي دهـه    بحران مالي جهاني بدون توجه به سياست
 اخير، غيرممكن است.

 
با توجه به اينكه اقتصاد برخي از كشورهاي جـنـوب،      مردم:  نامه

شرق، و مركز اروپا در مرز فروپاشي قرار دارد، به نظر شما آيـا ادامـه     
، از لحاظ “ اتحاديه اروپا“تر اروپايي در  عضويت اين اقتصادهاي ضعيف

اقتصادي قابل توجيه است؟ تأثير بحران اقتصادي در يونان، اسپانـيـا،   

تر اروپا مثل: آلمان و فرانسه، چيسـت؟    پرتغال، و ايرلند بر اقتصاد كشورهاي بزرگ
هـاي پـولـي         ويژه سيـاسـت   كم تا امروز، ادامه الگوي اقتصاد نوليبرالي، و به دست
هاي رياضتي، مؤلفه كليدي موضع  تر، همراه با تحميل اقدام تر و بغرنج گيرانه سخت

شدت با ايـن     آنگال مركل در ارتباط با بحران اروپا بوده است. شما و حزب شما به 
هاي محتمل  تان، و جايگزين هاي كليدي انتقاد ايد. درباره نكته  موضع مخالفت كرده

 ها، ممكن است توضيح دهيد؟ براي آن سياست
 
، “ يـورو ” در وضعيت كنوني، و ده سال پس از به جريان افتادن    كنشْت:  واگن 

بحث درباره اينكه آيا عضويت يونان در كشورهاي منطقه يورو امر موجهـي بـوده     
هاي امروز، در سـيـاسـت نـجـات         معني است. ريشه دشواري  است يا نه، ديگر بي

هاست از كيسه مردم، كه هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ اجتـمـاعـي     “ بانك“
هاي دولتي  آميز بوده است. به عوض در پيش گرفتن اين سياست، اگر بودجه  فاجعه

كردند، اگر نظام بانكي را سوسـيـالـيـزه     را از يوغ ديكتاتوري بازارهاي مالي رها مي
دادند، و اگـر بـه        ها و خدمات را اين طور كاهش نمي كردند، اگر بودجه (ملي) مي  

هاي ضروري جامعـه   حسابِ دارايي و درآمد ثروتمندترين افراد جامعه، بودجه هزينه
يـي     كردند، در آن صورت كل منطقه يورو، و از جمله يونـان، آيـنـده      را تأمين مي

داشتند. ولي به جاي آن، اينك بحران مـثـل آتشـي كـه از درون               تر مي روشن
رود. امـروز حـتـي در          تدريج و هرچه بيشتر به سوي مركز پيش مي سوزاند، به مي

 رويند. ها روبه آلمان هم صنايع با كاهش سفارش
 

آيد كـه     به نظر مي “ اتحاديه اروپا“بيني شدني نبودن بحران  پيش مردم:  نامه  
داري جهاني و جزو سرشت ساختاري آن باشد. از ديـد شـمـا،          ذاتيِ نظام سرمايه

 اند، كدامند؟  تر شدن بحران در سراسر جهان هاي مشتركي كه مسبب وخيم عامل
 

در چند دهه گذشته، تمركز ثروت، پول، و قـدرت در نـظـام             كنشْت:  واگن
هاي سنگيني بـه اقـتـصـاد          داري جهاني به نحوي بوده است كه خسارت سرمايه

شدت كاهش يافـتـه    كشورها وارد آورده است، از جمله اينكه، قدرت خريد مردم به
هاي پر كردن اين شكاف و افزايش مصنوعي قدرت خريد، دادن    است. يكي از راه 

حساب و كتاب اعتبار (از جمله به صورت وام مسكن) به مردم بوده اسـت. بـه         بي
هاي اعتباري داده شد كه (به علت نداشتن درآمد كافي) قادر به    كساني اعتبار و وام

بازپرداخت بدهي و بهره آن نبودند. اگر حباب مسكن ديگري بتركد، مشابه آنـچـه    
 در آمريكا رخ داد، پيامدهايي جهاني خواهد داشت.

 
ي ” داري  يي كه ازمقطع گذار از سرمايه در تقريباً سه دهه مردم:  نامه نـزي    كـ “ 

توانسته اسـت بـه      (“ آزاد“اصطالح  نظارت (يا به  گذرد، اقتصاد نوليبرالي بازارِ بي مي
ها و اقتصادهاي ملـي   هاي خود برسد، اما در مقابل، بسياري از بانك برخي از هدف

ثباتي خطرناكي در سطح جهان به وجود  را به ورطه ورشكستگي كشانده است و بي
داري در مقام يك نظام اقتصادي جهانـي يـا      آورده است. به نظر شما، آتيه سرمايه 

يك ايدئولوژي، چه خواهد بود؟ آيا شما به ناگزير بودنِ يك بديل سوسيالـيـسـتـي     
 معتقديد؟

 
البته! علت ساختاري و بنيادي اين بحران، توزيع ناعادالنه پـول    كنشْت:  واگن

يـي از       هاي مردم بتوانند به طور عـادالنـه   و قدرت است. فقط در صورتي كه توده 
ايم. نكتـه    حل پايدار يافته توان گفت كه يك راه ثروت اجتماعي برخوردار شوند، مي

شود. اينكه از چـه        هايي در اين مسير برداشته مي كليدي اين است كه، اينك گام
 يي آن را سوسياليسم بناميم، اهميت ثانويه دارد. زمان و چه مرحله

 
اتـحـاديـه    ”ويژه در به نظر شما، نيروهاي چپ و پيشرو جهان، و به نامه مردم: 

تـا   “ چپ” داري داشته باشند؟ چرا  ، بايد چه برخوردي با بحران كنوني سرمايه“ اروپا
ويـژه در       بـه    -داري   برداري از اين فروپاشي آشكارِ الگويِ سرمايه كنون در بهره

 هاي خود موفق نبوده است؟ براي پيشبرد هدف - “اتحاديه اروپا“
 

هايي است كه پاسخ سرراست و آسانـي نـدارد!      اين از آن سؤال كنشْت:  واگن
دانم. اما به اعتقاد من، ما اگر موفقيت آنـي    من هم پاسخ درست و كامل آن را نمي

بايد اين وظيـفـه را در       “  چپ” ايم، نبايد بيش از حد نگران شويم.   و فوري نداشته
هاي مـا بـه سـود         وقفه توضيح دهد كه خواست برابر خود بگذارد كه همواره و بي

قدم باشيم، و اعتبار و نفوذ خود را در      اكثريت بزرگ مردم است. بايد قاطع و ثابت 
ميان مردم حفظ كنيم و گسترش دهيم. اين راه شايد دراز باشد، اما تنها راه درست  

كنند و ديـد و       است. من اعتقاد راسخ دارم كه آناني كه در راه منافع مردم كار مي 
 يي دارند، در درازمدت موفق خواهند شد. شناخت خوب و سنجيده

 با  ...“ نامه مردم”ادامه گفت و گوي 



در قالب يك كتاب  هاي ماركس جوان در باره هگل،  برداشت
 كه رويكـردهـا و      ،”كنشْت زارا واگن” در آلمان چاپ شد.    

خواهانه انترناسيوناليستي دارد از فعـاالن   هاي ترقي گرايش
التين است. بر زمينه بحران   آمريكاي -مجمع پارلماني اروپا

        يـورو ” ادامه يابنده اقتصاديِ اخير اروپا، خطـرِ سـقـوط “ ،
هاي پردامنه اخير در يونان، فرانسه و اسـپـانـيـا، و        تحول

هاي پراهمـيـت    گوها و سخنراني و همچنين با توجه به گفت
ها در پارلمان آلمان و  در باره اين معضل ”كنشْت زارا واگن” 

“ مـردم    نامـه ” هاي اخير،  هاي اين كشور در طول ماه رسانه
گويي با اين رهبر سياسي جوان و چپ اروپا انـجـام    و گفت

 آيد:   داد كه در زير مي
 

را  “ اتـحـاديـه اروپـا      “آيد بحراني كه گريبان  به نظر مي مردم:  نامه
شدنـي و روشـنـي (در چـارچـوب                بيني حلِ پيش گرفته است هيچ راه

هـاي صـورت        هاي ارائه شده و اقدام داري) ندارد، و همه برنامه  سرمايه
اند. اين طور    رو شده گرفته براي بهبود اقتصادي، تا كنون با شكست روبه

هـا   “ بانـك “رود، تزريق مكرر و مداوم مقدار عظيمي پول به  كه پيش مي
گيري  مدت براي پيش چاره كوتاه  ، تنها راه“ بانك مركزي اروپا“از طريق 

يي هم ضـرورت اتـحـاد         از فروپاشي كامل نظام بانكي است. البته عده 
در حكـم   (“ اتحاديه اروپا”تر را (در  تر و نزديك اي تنگاتنگ سياسي و مالي

اند!  شما تأثير چنين پيشنهادهايي را بـر      حل موجود مطرح كرده تنها راه
نخبگان سياسي، آينده دموكراسي، رخدادهاي سياسي آينده در آلمان، و   

 كنيد؟ ، چگونه ارزيابي مي“اتحاديه اروپا”در سراسر
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 “ مردم نامه”ِ گوي و گفت
، معاونِ صدرِ “كنشْت زارا واگن”با خانم 

 آلمان“ چپ”حزب

،  2007آلمان در حيات سياسي اين كشور، در  “ چپ” ظهور حزب 
تاثير فراواني بر فضاي سياسي اين كشور داشته است. با پيوستن  

سـوسـيـالـيـسـم       ” بخش عمده كادرهـا و رهـبـران حـزب             
آلـمـان    ”سوسياليست متحده“[وارث حزب   (PDS)”دموكراتيك

دموكراتيك آلمان] ، پس از برداشتن ديوار برلين و روند وحدت دو  
سـوسـيـال    “كـه از حـزب          -و جوان “ چپ“آلمان) و نيروهاي  

بـه حـزب      -آلمان غربي سرخورده شده بودند (SPD)”دموكرات
اي عمده در    هاي اخير به نيروي سياسي ، اين حزب در سال“ چپ” 

كـرسـي در        76 “ چـپ ” سراسر آلمان تبديل شده است. حزب    
تاگ) دارد، و در استان هاي شرقي آلـمـان       پارلمان آلمان(بوندس 

 اجتماعي است.  -داراي پايگاه قدرتمند سياسي
ن    زارا” خانـم     شْـت      واگـ كـنـ(Sahra Wagenknecht) ،

هاي جوان سياسي آلـمـان، و      ماركسيست و مبارزِ پيگير، از چهره
هـاي     آلمان و ارگـان  “ چپ” هاي حزب  ترين چهره يكي از محبوب

در ايالت  “ ينا” در شهر  1969ژوئيه  16در  “ زارا” رهبري آن است.   
، آلمان دموكراتيك، به دنيا آمد.  مادرش آلـمـانـي و         ”تورينگن“

يـي     هاي فارسي را با لهـجـه   پدرش ايراني بود. تعداد اندكي واژه 
در جواني به سـازمـان جـوانـان         “  زارا” كند.   بسيار شيرين ادا مي

سوسياليـسـت   ” ، و سپس به حزب “) جوانان آزاد آلمان” كمونيست( 
، بـه     1991دو آلمان در    “ وحدت” پيوست و پس از  “ متحده آلمان

پيوست، و به عضويت در كميـتـه   “  سوسياليسم دموكراتيك“حزب 
حـزب  “  كمونيستي” ملي آن انتخاب شد. او همچنين عضو پالتفرم  

هـاي     بود و از دسـتـاورد         ”سوسياليسم دموكراتيك“بنياد  تازه
دفـاع مـي كـرد.         ”دموكراتيك آلمانجمهوري “سوسياليسم در 

در ساختارهاي حزبي و افكار عمومي باعث شد تا  ”زارا“محبوبيت 
، به نمـايـنـدگـي در       “ چپ“اش در رهبري حزب  در كنارِ عضويت

) و همچنين به نمايندگـي   2004در انتخابات سال ) “پارلمان اروپا“
) 2009(در انتـخـابـات سـال          تاگ]  بوندس]”پارلمان آلمان“در 

حـزب  ” دو سال پيش به مقام معاون صـدر     ”زارا“برگزيده شود.  
، و سال پيش به مقام معاون اول رهبـر فـراكسـيـون       “ چپ آلمان

پارلماني حزب چپ در پارلمان اين كشور انتخاب شد. او همچنيـن   
تاكنون سخنگوي حزب چپ آلمان در پارلمان اين كشور  2009از 

در رابطـه بـا      ”زارا“هاي اقتصادي بوده است.   در ارتباط با مسئله
ماركسيسم از دانشِ نظري(تئوريك) باالئي برخوردار اسـت و در        

هاي يـنـا،    گذاران حزب چپ است.  او كه در دانشگاه  زمره سياست
تحصيل كـرده   ”ادبيات نو“و “  فلسفه“برلين،و گرونينگن در رشته 

به پايـان رسـانـيـده         ”فلسفه”است، اخيراٌ تز دكتراي خود را در
هـا و     ، در رابطه با پژوهش   1997   نامه ليسانس او، در است.  پايان 

15ادامه در صفحه   

 كمك مالي رسيده
 يورو  150م     22مين سالگرد حزب    از طرف پيتزا  71به مناسبت 


