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انتخابات فرمايشي ولي ”نگاهي فراتر از 
 ها و تغييرهاي فرارويِ مردم ، بر تحول“فقيه

يي  اوضاع كنوني كشور ما زير تاثير مجموعه
هاي داخلي و خارجي، حالتـي سـيـال       ازعامل

وجود آوردن    خود گرفته است كه احتمالِ به به
هاي كليديِ آينده ساز  طيف گوناگوني از تحول

توانـد امـكـان       را، بنابر شرايطي مشخص، مي
پذير كند. رژيم حاكم به وضوح دچار بـحـران    
جدي است، و در تالش است كه به هر قيمتي 
شده است تعادل خود را بازيابد و بقاي خود را   
تضمين كند. دراين شرايط، بررسـي دائـمـيِ       

هاي داخلي و خارجيِ تعيـيـن كـنـنـده         عامل
هاي محتمل در آينده، و ارزيابي اينـكـه    تحول

و “  رهبـري ” هاي موجود  بر اساس كدام گزينه
هاي قدرت در راستاي تداوم رژيم عمـل   جناح

خواهند كرد، امري ضروري است. بـا وجـود        
هاي برآمده از تضـادهـاي    ها و رويارويي كنش

درونيِ روبنايِ سياسيِ ديكتاتوري حاكم، سران 
رژيم دير يا زود به تن دردادن به تغييرهـايـي   

هاي داخلي  شان درعرصه هاي معين در سياست
و خارجي مجبور خواهند شد. زيرا هنجارهـا و     
برخي ساختارهاي كنوني هرم قـدرت ديـگـر      

انـد، و       قابليت عملِ موثرشان را از دست داده
توانـد   مي  1392ماه  انتخابات خرداد“  مهندسيِ” 

بـاشـد.      هاي فرارو در اين روند  يكي از تحول
هاي نهايي و گزينه راهبـرديِ سـران      تصميم

منظور برون رفت از اين بحران  رژيم واليي به
عميق، بستگي مستقيم به اين دارد كـه، در        
تحليل نهايي تشخيص دهند كه تهديد اصلـي  

 و مهلك ريشه در كجا دارد؟  
در اين رابطه بايد اذعان داشت كه موقعيـت  

المللي رژيم حاكم به لحاظ توازن قوا نيز ديگر  بين
هـاي     با دوام نيست. با درنظر گرفتن برخي تغيير  

هاي كالن آمريكا نسبت بـه   مهم اخير در سياست
توان گفت كه دير يا زود  دگـرگـون          ايران، مي

سازي روابط رژيم با غرب، از راه مصالحه و يـا      
رودررويي مستقيم، نيز امري ناگزيز است. با وجود  

نتيجه مانـدن   هاي اقتصادي و بي گسترش تحريم
هاي دائمي  اي، در كنارِ تهديد گوهاي هسته و گفت

از سوي هارترين بخش هيئت حاكمه اسـرائـيـل،    
هنوز رژيم واليي داراي فضاي عـمـل نسـبـتـا          
وسيعي است، و امكان تخفيف و يا حـتـي حـل        
بحران خارجي را دارد. بايد توجه داشت كـه، بـا        
وجود وضعيت كنوني بحران اقتصادي كشور، كـه  

 7و  6ادامه  در صفحات 

 

 مارش عظيم بسوي شكوفايي حزب كمونيست چين:  18كنگره 
 11و 12سوسياليسم ادامه دارد!                                                        در صفحات 

مبارزه زحمتكشان، و پروژه  حزب توده ايران،
 “  چپ”ايجاد حزب 

هايي ويژه از تـاريـخ    حقيقت اين است كه، در مقطع
معاصر ميهن ما، از سوي نيروهاي سـيـاسـي بـراي         

در مقامِ رقيـبِ   -ديگري در ايران “ چپ” تشكيل حزب 
در نمايندگي كردن طبقه كارگر و    “ حزب توده ايران“

راهنماييِ مبارزه آن به سـوي دسـت يـافـتـن بـه               
گـون     هايي گـونـه   كوشش -اش هاي مشخص خواست

هـا، از     “ كـوشـش  “صورت گرفته است. برخي از اين    

يي كه رسالت  سويِ نيروهاي مرتجع و وابسته
و نقش عملي خود را نابودي حـزب طـبـقـه       

طورِعـمـلـي حـمـايـت          دانستند، به كارگر مي
هـا بـراي        شدند. اين بخش از كـوشـش      مي

به واقع بخشـي از     تشكيل حزب چپي رقيب، 

 9و  8ادامه  در صفحات 

، علت  اصلي “هاي نقدي كمك”
هاي حكومتي با  مخالفت جناح

 “ها فازِ دوم حذف يارانه”اجرايِ 

در طول چند هفته گذشته بحث و جدل در   
ها و اجراي فاز دوم  رابطه با برنامه حذف يارانه

آن، شدت بيشتري گرفته است، و همين امـر    
هـاي     هـاي جـنـاح        ها و درگيري دامنه تنش

ها بـه   حكومتي را افزايش داده است. اين تنش 
خصوص بين رئيس جمهـوري و مـجـلـس         

شوراي اسالمي نمودي بيشتر داشـتـه اسـت.       
محمود احمدي نژاد در سخناني كه اخيـراً در    
مجلس ايراد كرد از جمله به موضـوع حـذف     

دور اول، مخالـفـان   ” يارانه اشاره كرد، و گفت:  
گـفـتـنـد چـون           ها مـي  زيادي داشت، بعضي

انتخابات است بار منفي براي انتخابات دارد و   
گفتند براي انتخابات بـار   عده اي ديگر هم مي

مثبت دارد اما هدف ما اين مسائل نبـود زيـرا     
شأن ملت و دولت و مجلس بـاالتـر از ايـن        

هاست كه بخواهيم سرنوشت ملت را بـا     حرف
 �27(خبرگزاري فارس “  اين مسائل گره بزنيم

ماه). وي با بيان اينكه دولت حاضر اسـت       دي
هاي بعدي بتوانند بـه   خطرها را بپذيرد تا دولت

 2ادامه  در صفحه 

“ هاي غيرانساني اعدام حكم”در برابر 
 براي فعاالن مدني عرب در خوزستان،

 3در ص                                 ساكت ننشينيم!
 درياچه اروميه، و ضرورت 

 4در ص احيايِ آن                                        
ما مداخله نظامي فرانسه دركشور مالي را 

 10در ص محكوم مي كنيم!                          
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مدتي پيش خدمت مقام معـظـم   ” صورت بهتري فعاليت كنند، اظهار داشت:  
هـا     رهبري بوديم كه ايشان رهنمودهايي ارائه كردند كه با توجـه بـه آن      

شود، البته امروز هم جلـسـه مشـتـركـي بـيـن             مسائل به هم نزديك مي
ها و صاحب نظران برگزار خواهد شد تا طي آن به بـحـث    ها، دولتي مجلسي

هـاي     البته از مدتي قبل بر ديگر جناح“  پرداخته و جمع بندي خواهيم كرد. 
را بـه       ”ها فاز دوم حذف يارانه“حكومتي معلوم بود كه دولت مصمم است 

به خصوص پس از سخنراني رئيس  -ها مرحله اجرا درآورد، اما ابراز مخالفت
هاي حكومتي  اند. ابراز مخالفت ديگر جناح  شدت يافته -جمهوري در مجلس

ها، ممكن است اين توهم را در اذهان عمومي  با مرحله دوم هدفمندي يارانه
هايي در حكومت در نتيجه به فقر و فالكت كشيـده   به وجود آورد كه، جناح

اند كه براي جلوگيري از    شدن مردم در مرحله اول، مصلحت را در اين ديده
بروز نا آرامي و يا شورش مردم، روند اجراي اين طرح به آرامي پيش بـرود.  

ها را مورد بررسي قـرار     اما وقتي اظهارات سخنگويان و همفكران اين جناح
ها نه تنها دغـدغـه    خواني بريم كه در پسِ پرده اين مخالفت دهيم پي مي مي

   م و غم آنان اين مهم[مهم از ديـدمعيشت مردم جايي ندارد، بلكه تمامي ه
شان را، كـه   هاي توانند از اين راه ميزان چپاولگري آنان] است كه چگونه مي 

به زيان مردم زحمتكش ميهن است، افزايش دهند. الريجاني در نشست بـا   
با اشاره به اينكه مجلـس   ،”هاي تهران بسيج دانشجويي دانشگاه“مسئوالن 

ها داشته است، و  يي در مورد منع اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه مصوبه
ترين مشكل كشور در حوزه اقتصاد كشور صنعت بسيار ضعيف و    اينكه مهم

هزار ميليارد تـومـان    300... ما معتقديم    “حمايت نكردن از آن است، گفت:  
يابد. شمـا    پول اگر به مردم داده شود يعني تقاضاي خريد جنس افزايش مي

وقتي دچار ركود اقتصادي هستيد يعني توليدتان كم است در همين شرايـط  
هاي انرژي را اضافه كنيد يعني تـولـيـدتـان كـاهـش          هم اگر قيمت حامل

ماه). نگراني الريجاني از پرداخت بـيـشـتـر        دي 9روزنامه خراسان، “( يابد مي
هايي در جـريـان      شود كه زمزمه هاي نقدي به مردم از آنجا ناشي مي يارانه

است مبني بر اينكه قرار است ميزان اين مبلغ به پنج برابر افزايش يابد. قبل  
از ادامه بحث در رابطه با اين قسمت از سخنان الريجاني، الزم است تذكـر  
بدهيم كه، اگر قدرت خريد مردم حاال به هر صورتي افزايش يابد، حتي اگـر  
از علم اقتصاد هم هيچ اطالعي نداشته باشيم، اين امر به رشد تـولـيـد و        

هـاي ركـود اقـتـصـادي در               كند. يكي از دليـل   خروج از ركود كمك مي
داري اتفاقاً اين است كه مردم قدرت خريـد خـود را از          كشورهاي سرمايه

هاي محمد نبي حـبـيـبـي، از        گيريِ بحث، گفته اند. اما براي پي  دست داده
اجراي فاز دوم   ” گويد:   اعضاي هيئت موتلفه، بيشتر جاي تأمل دارد. وي مي 

آورد به شرطي كه دولت قانون  ها مشكل جديدي پديد نمي هدفمندي يارانه
هدفمندي يارانه ها را درست اجرا كند، البته ما همچنان وعده اخير رئـيـس   
جمهور در چند برابر كردن يارانه ها را فـاقـد پشـتـوانـه كـارشـنـاسـي                  

ماه). نقطه اشتراك سخنان الريـجـانـي و         دي 11مردم ساالري، “( دانيم مي
هـاي     حبيبي در مخالفت با فاز دوم، به نگراني آنان نسبت به افزايش يارانه

ها، هـمـراه بـا چـنـيـن              “ مخالفت” نقدي به مردم مرتبط است. البته اين  
هـاي بـيـشـتـري           شود، و نمونه هايي، به اين دو نفر منحصر نمي مضمون

شان دربردارنده همان ديدگاه است.  دهد لُپ كالم توان آورد كه نشان مي مي
محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس، با بيان اينكه، اين طرحي است كـه    

ناپذير است اما اين امر بايد به تدريج صـورت بـگـيـرد، در          اجراي آن گريز
متخصصين امر سالمت و   ” مخالفت با پرداخت يارانه نقدي به مردم، گفت:  

گويند اگر درصدي شـايـد    ها مي بهداشت بارها و بارها گفته اند و از قول آن
كنيم اگر بـه بـخـش       كمتر از نصف نقدينگي كه اآلن به خانوار تزريق مي

درصد شهروندان كشـور   90توانستيم باالي  داديم مي سالمت اختصاص مي
 50دهيم،  ها مي هزار تومان به آن 30هاي درمان معاف كنيم. ...      را از هزينه

هـزار تـومـان         50كنـيـم،      ها تحميل مي هزار تومان هزينه تورم را به آن
كنيم؛ بحث ما ايـن اسـت      هزار تومان هزينه تورم تحميل مي 80دهيم،  مي

ماه). كساني كـه       دي �27خبرگزاري فارس“( كه با دقت بيشتري عمل شود
هاي گذشته  دانند كه، در طول سال كنند مي هاي كارگري را دنبال مي مسئله
سازمان تـأمـيـن    “هاي حكومتي با چنگ انداختن به منابع عظيم مالي  مقام

هـا بـه      ها دسترنج كارگران را به انواع و اقسام حيله حاصل سال ،”اجتماعي
اند. اين سازمان ثروتمند و متعلق به كارگران، در صورتي كـه از      غارت برده

ف     سوي نمايندگان واقعي كارگران اداره مي بـار     شد، قادر بود وضعيـت اَسـ
زحمتكشان ميهن را به نحو مطلوبي بهبود ببخشد. بااينـهـمـه، بـا تـمـام            

موفق شده بـود خـدمـات         “ سازمان تأمين اجتماعي“هاي موجود،  نارسايي

اي را براي كارگران و ديگر زحمتكشان مهيا كند، كه به تـدريـج و در        درماني
اكـنـون      طول ساليان متمادي از كيفيت اين خدمات كاسته شده است، و هـم     

مراجعه كنندگان به اين مركزهاي درماني بايد براي استفاده از منابع خـودشـان     
هايي را هم قبول كنند. محمد رضا باهنر بعيد است نداند كه كارگـران و      هزينه

پذيرند، و    هاي مزورانه كساني چون او را به هيچ عنوان نمي زحمتكشان صحبت
هاي دهان را  كه به نام حمايت از مردم بر زبان ايـنـان رانـده       تمامي اين لقلقه

دانند. بايد به آقاي باهنر يادآوري كرد كه، در دوران ريـاسـت       شوند، پوچ مي مي
جمهوري رفسنجاني اين طرح ضد مردمي به مرحله اجرا درآمد. در آن زمـان         

گونه يارانه نقدي به مردم داده نشد، و نتيجه آن، تورم لجام گسيخته تا مرز  هيچ
هاي گسـتـرده خـارجـي و            آور ارز و بدهي درصد، گراني و افزايش سرسام 50

اي را شاهد بوديم كه با سركوب خونين از سوي حكومـتـيـان     هاي توده شورش
گـويـد:      رو شد. حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلـس، نـيـز مـي          روبه

هايي به جيب مردم ريخته شـد كـه      متأسفانه در مرحله اجراي اين قانون پول” 
تـهـران   “( شـد    گونه كارايي نداشت و فقط يك نوع نقدينگي محسوب مـي  هيچ
يي به اصل اجراي  ماه). مصباحي مقدم، با ذكر اين مهم كه خدشه   ،  دي27امروز

هاي آن، دنـبـال    كند و بايد تا رسيدن به هدف ها وارد نمي طرح هدفمندي يارانه
هر كمكي به توليد كشور، كمك به مردم تلقي ” شود، در سخناني مشابه، گفت:  

شود؛ چرا بنا را بر اين بگذاريم كه كمك به مردم فقط به اين معنا است كـه   مي
ها گذاشته شود. به جاي ماهي بـه مـردم مـاهـيـگـيـري                پول توي جيب آن

ماه). از بيانات جالب در اين زمينه سخنـان     دي 27(خبرگزاري فارس,   “  بياموزيم
حجـم   84پورابراهيمي، نماينده كرمان در مجلس، است. او با بيان اينكه از سال  

هزار ميليارد تومان رسـيـده اسـت،       430هزار ميليارد به بالغ بر  93نقدينگي از 
هاي نقدي در    بخشي از اين موضوع قطعاً ناشي از پرداخت يارانه” تصريح كرد:  

ها است. لذا دولت محترم بايد به تبعات مـنـفـي تـوجـه          قالب هدفمندي يارانه
ماه ). در خبري مشابه، كه روزنامه تهران امروز،    دي 27(خبرگزاري فارس،  “  كند

ماه، انتشار داد، مصباحي مقدم نيز، پرداخت يارانه نقدي را، مهـم تـريـن       دي 9
عامل افزايش نقدينگي ارزيابي كرد. ، استناد به سخنان ابراهيـم نـكـو، عضـو         

مـاه،     دي   25كميسيون اقتصادي مجلس، كه در ميزگرد روزنامه تهران امروز،   
ما نزديك ” گويد:   ها كمك كننده است. او مي  ايراد گرديد، در جواب به اين گفته

ايم. اين مقدار واقعاً رقم بزرگـي    هزار ميليارد تومان به خانوارها يارانه داده 70به 
يي از مهدي عباسي دارد كه در    ماه،  مقاله دي 30روزنامه مردم ساالري،“  است. 

هزار ميليارد تومان، و اين ميـزان را در       60را  84آن، ميزان نقدينگي در سال 
هزار  60ميليارد تومان بر آورد كرده است. حاال اگر آن   400حال حاضر بيش از 

هزار ميليارد يارانه نقدي اضافه كنيم اين سؤال بـه وجـود      70ميليارد را به اين 
آيد كه، بقيه اين نقدينگي را چه كسي در اختيار دارد و چگونه به وجود آمـده   مي

هاي باهنر در  و اگر گفته -ها كه دو سال است به مرحله اجرا درآمده است؟ يارانه
بايد به اين نتيجه رسيد كه، بر اثـر فشـارهـاي       -باال را مورد استناد قرار بدهيم
هـاي     هاي مردم در عمل صرف هزينـه  ها، دريافتي تورمي حاصل از حذف يارانه

هـا،     اضافي مايحتاج عمومي و انرژي همچون بنزين، برق، آب، گاز، و جز ايـن 
طورِمستقيم وارد جيب مردم شده اسـت و       ها به شود، و اينكه تمام اين پول مي

يي است كـه از سـوي افـرادي           هاي رذيالنه آنان را پولدارتر كرده است دروغ
همچون مصباحي مقدم و ديگر همفكرانش بر ضد زحمتكشان ميـهـن بـيـان       

هاي صادق زيبا كالم در اين ارتبـاط هـم جـالـب و هـم               شود. اما  گفته  مي
داري جـهـانـي و           اش به سـرمـايـه    برانگيز است. زيبا كالم، كه شيفتگي  تأمل

هاي ماركسـيـسـتـي بـر         اش به رفسنجاني و تنفرش نسبت به انديشه وابستگي
هاي زيادي را براي تبلـيـغ    همگان آشكار است و به همين دليل توانسته تريبون

هايش در داخل و خارج از كشور به دست آورد، با تاكيد بر اينكه احـمـدي    هدف
فروشد و تـا آخـريـن روز ريـاسـت                 نژاد اگر بتواند كت تنش را بفروشد، مي

رئـيـس جـمـهـور        ” كند، خاطر نشان كـرد:      ها را اضافه مي اش يارانه جمهوري
ديناميتي زير اقتصاد كشور كار گذاشت كه هيچ دولتي قادر به خنثي كـردن آن    
نيست. ... نه تنها ايران بلكه ثروتمندترين كشورهاي دنيا نظير ژاپن، سـويـس،         

درصد مردم كشور ماهيانه و به صـورت   90سوئد، نروژ، و آمريكا قادر نيستند به 
تومان و يا بيشتر بدهند. تمام تالش آقاي احمدي نـژاد      500هزار و  45اي  فله

 30مـهـر،     “  هم اين است كه اين شيوه را تا آخرين روز دولتش ادامـه بـدهـد     
هاي حكومتي اين است كـه،     ماه). مشكل زيبا كالم و همفكران او در ارگان  دي

كننـد و در قـالـب           داري در كشورهاي مختلف را بزك مي چهره كريه سرمايه
دهند. منتها موضوعي كه كمـتـر مـورد        هاي جورواجور به خورد مردم مي نوشته

گيرد اين است كه، هم اكنون تعداد زيادي از ايرانـيـان در ايـن         توجه قرار مي
شود كه  آوري ارتباطي مانع از آن مي هاي فن كنند و پيشرفت كشورها زندگي مي

نحوه و شيوه زندگي و اداره ديگر كشورها در معرض ديد افكار عمـومـي قـرار      
نگيرد. زيبا كالم  بعيد است نداند كـه     
 5ادامه  در صفحه در اكثر كشورهاي اروپايـي كـه وي       

 ادامه  كمك هاي نقدي ...
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جايي كه بيرون آمدن  :“هتل اوين”
 از آن آسان نيست!

اين هفته چهار نفر از نمايندگان مجلس 
ايران از زندان بدنام و منفور اوين در 
تهران بازديد كردند، و سپس اعالم 

داشتند كه، اين زندان محل مناسبي است 
براي منظوري كه به خاطر آن برپا شده 
است. جِين گرين، از سازمان دهندگان 

، طي “كميته دفاع از حقوق مردم ايران”
يي افشاگرانه كه در روزنامه  مقاله

ماه]منتشر شد، نگاهي دارد  بهمن 6ژانويه[ 25، چاپ لندن، “استار مورنينگ”
ويژه وضعيت زندانيان  هاي ايران، به هاي زندگي در زندان به واقعيت

 سياسي.
 

انگيز براي    سال است كه مركزي نفرت      30زندان اوين در تهران حدود       
مجازات حبس، شكنجه، و اعدام مخالفان رژيم ايران بوده است. در طي               

بشري، چه در ايران و چه در خارج از كشور،            هاي حقوق   ها، سازمان   اين سال 
هاي وحشيانه و بدرفتاري با       هايي از شكنجه    هاي مختلف، نمونه    به مناسبت 

اند كه به بدرفتاري و اذيت        اند و از دولت ايران خواسته       زندانيان را ارائه داده   
ويژه زندانيان سياسي، پايان دهد. با اين وصف، جالب            و آزار زندانيان، و به    

است كه يكي از نمايندگان مجلس ايران و عضو كميسيون امنيت ملي و               
سياست خارجي اين مجلس، كه همراه با سه نماينده ديگر مجلس از زندان             

گويد:   اوين بازديد كرده است، پس از شش ساعت بازديد از اين زندان مي              
اين “ اين زندان نبود كه ما از آن بازديد كرديم، بلكه هتل اوين بود.                  ”

هاي رسمي رژيم از زندان اوين با اسامي              نخستين بار نيست كه مقام      
هايي را كه در پشت ديوارهاي         برند تا جنايت    آزاري نام مي    معصومانه و بي  

، رئيس منفور و بدنام     1360گيرد، پنهان كنند. در دهه        آن انجام گرفته و مي    
توصيف كرد، كه همه     “دانشگاه اوين ”اين زندان، اسداهللا الجوردي، آن را        

اصطالح يادگيري و     گيرند. اما اين به     يي ياد مي    زندانيان در آن چيزهاي تازه    
التحصيالن،   آموزش از طريق شكنجه بود، نه از روي كتاب؛ و همه فارغ              

هايي خرد شده و در هم شكسته بودند. همين چندي پيش بود كه در                انسان
نويس   هاي زندانيان سياسي افشا شد كه عامل مرگ وبالگ             پي فعاليت 

زندان اوين، شكنجه بوده است. به دنبال         350ايراني، ستّار بهشتي، در بند      
هاي تضييقي و سركوبگرانه را نسبت به           اين افشاگري، دولت ايران اقدام     

هاي ايذايي و سركوبگرانه، تبعيد       زندانيان شدت بخشيد. يكي از اين اقدام       
ها جانيان خطرناك     هايي است كه در آن       كردن زندانيان سياسي به زندان     

هايي است كه در شهرهاي        شوند؛ يا فرستادن آنان به زندان        نگهداري مي 
آساني به او     دور از محل زندگي زنداني قرار دارند، تا خانواده زنداني به              

يي   زندان اوين نامه    359زنداني سياسي بند      39دسترسي نداشته باشد. اخيراً     
اهللا آملي الريجاني، رئيس قوه قضاييه، فرستادند كه در آن به                  به آيت 

دي   25اند. روز     وضعيت ابوالفضل قدياني اشاره شده و بدان اعتراض كرده         
حصار منتقل كردند.     اوين به زندان قزل     350ماه، ابوالفضل قدياني را از بند       

پيش از انقالب، در دوره حكومت شاه پهلوي، آقاي قدياني خود جزو                  
حصار بود. اما اينك اين زندان به طور عمده           زندانيان سياسي در زندان قزل    

محل حبس قاچاقچيان مواد مخدر و زندانيان جاني خطرناك است. نگراني            
 از در خطر بودن جان آقاي قدياني نيز به همين دليل است.
آموختگان زنداني    موردي ديگر: با توجه به شمار زياد روشنفكران و دانش         

ساعت جلسه آموزشي      60اوين، زندانيان اين بند بيشتر از           350در بند   
موضوع گوناگون سازمان دادند. در دو ماه گذشته، جواد            35درباره بيش از    

هاي آموزشي    ، براي كارشكني در فعاليت      350مؤمني، رئيس موقت بند       
هاي آموزشي    ها، دستور داده بود كه جزوه       زندانيان و بر هم زدن اين جلسه      

را كه خود زندانيان تهيه كرده بودند، از آنان بگيرند. البته بايد گفت كه                  
هايي دربر داشت، و در پي دخالت           مقاومت يكپارچه زندانيان نيز موفقيت     
اوين دوباره به حالت سابق          350رئيس زندان، وضعيت زندانيان بند          

دار سنديكاي    اخيراً وضعيت زنداني رضا شهابي، خزانه       “ كودير”بازگشت.  
هايي كه با     شركت واحد تهران را برجسته كرد كه در اعتراض به بدرفتاري           

هاي پزشكي الزم     او شده بود و نيز به خاطر محروم كردن او از مراقبت              
پس از جراحي گردن و ستون فقرات كه روي او انجام شده بود، به مدت                 
سه هفته دست به اعتصاب غذا زده بود. سرانجام با دريافت وثيقه، به او                  

اش رسيدگي كند، يعني        پنج روز مرخصي دادند تا بتواند به وضعيت سالمتي          
 تر شده بود. وشتم در زندان، وخيم وضعيتي كه بر اثر ضرب

هايي درباره وضعيت زنان زنداني       همچنين گزارش “ كودير”در آذرماه گذشته،    
سياسي منتشر كرد كه در معرض بدرفتاري و اذيت و آزار در زندان اوين قرار                 
گرفته بودند. مسئله بازرسي بدني و گرفتن خودسرانه لوازم شخصي زندانيان              

تن از زنان     9هايي بود كه مورد اعتراض قرار گرفته بود.            زن، از جمله موضوع   
زنداني اوين در اعتراض به اين رفتارها دست به اعتصاب غذا زدند. در ادامه                 

ها بود كه نسرين ستوده، وكيل سرشناس حقوق بشر در ايران، روز              اين اعتراض 
، و در پي اعتراض به محروميت از حق مالقات با              91مهرماه    26چهارشنبه  

پيش از آن نيز به وضعيت خانم        “كودير”اش، دست به اعتصاب غذا زد.         خانواده
هاي ايران با زندانيان زن اشاره و          يي از بدرفتاري مقام     ستوده در حكم نمونه   

اعتراض كرده بود. اخيراً خانم ستوده براي فعاليتي كه در زمينه حقوق بشر                 
ها فقط چند نمونه اخير از        داشته است، برنده جايزه معروف ساخاروف شد. اين        

هاي ايران است. در سي سال گذشته،         واقعيت زندگي زندانيان سياسي در زندان     
دهند برخالف    توان اشاره كرد كه نشان مي           هاي فراواني مي     به نمونه 

گونه اوين، اين زندان فقط     “هتل”هاي نماينده مجلس درباره شرايط         زني  الف
هاي   براي حبس كردن مناسب است. جاي اين زندان ننگين و بدنام در كتاب              

 تاريخ است.

براي فعاالن “ هاي غيرانساني اعدام حكم”در برابر  
  ساكت ننشينيم! مدني عرب در خوزستان،

، بار ديگر يورشي حساب شـده را    “ واليي” دستگاه هاي سركوب رژيم 
بر ضد فعاالن مدني جنبش خلق عرب تدارك ديده اند. سركوب خشـن     
خلق هاي ايران، از عرب، كرد، آذري، بلوچ تا تركمن بـخـش جـدايـي       
ناپذيري از سياست هاي ضد مردمي رژيم در سال هاي اخير بوده اسـت    
كه عواقب فاجعه باري براي ميهن ما و تماميت ارزي آن به همراه داشته 

، بنابر سنتي كه گويي قصد پايان “ واليت فقيه” هاي رژيم  دادگاه است. بي 
يافتن ندارد، و نشان نظامي استبدادي است، اين بار با كـمـك رسـانـه         

دست ساز  رژيم و حاميـانـش در     رسانه انگليسي زبان ،  “ پرس تي وي” 
هـاي ديـكـتـه شـده در زيـر                انگيز از اعتراف غرب، در نمايشي نفرت

هايي پشت درهاي بسته  هاي غيرانساني قربانيان، پس از محاكمه شكنجه
هاي انتسابي از سوي متـهـمـان،     و بدون حضور وكيل، و باوجود رد اتهام

فعـالِ مـدنـيِ       5باالترين مرجع قضايي (ديوان عالي كشور) حكم اعدام   
عرب خوزستاني را تاييد كرد. صدور اين حكم همزمان با تايـيـد حـكـم        

ها حكم اعدام ديگر براي  يي است كه ده اعدام دو فعال كُرد، و در هنگامه
هاي اجتماعي، فعاالن سياسي و مدني صادر شـده و در         قربانيان آسيب

 .انتظار فرصت مناسب براي اجرا هستند
آموخته رشته مهندسي منابـع طـبـيـعـي و           محمدعلي عموري، دانش

شيالت از دانشگاه صنعتي اصفهان، هادي راشدي، فارغ التحصيل رشتـه  
كارشناسي ارشد شيمي كاربردي، هاشم شعباني، شاعر، دبير ادبيات عرب، 

و مـخـتـار       و دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي، جابر البوشـوكـه  
تن فعالِ مدني و فرهنگيِ عضـو مـوسـسـه فـرهـنـگـي              5البوشوكه، 

اند، كه چه در زمان تحصيل در دانشگـاه صـنـعـتـي         گو)  و گفت“( الحوار” 
 اصفهان و چه در زماني كه به شغل معلمي در شهر كوچك و مـحـروم       

انـد، جـز تـاسـيـس نشـريـه                 مشـغـول بـوده     “)  خلفيـه ”   “ ( رامشير” 
و برگزاري مراسم قانوني فرهنگي مانند عـيـدهـاي       “ التراث”دانشجويي

پس از چنديـن بـار      ،محمدعلي عموري .اند مذهبي، جرم ديگري نداشته
 2007احضار و بازداشت از سوي دستگاه امنيتي رژيم، سرانجام در سال   

از طريق مرز عراق از كشور خارج شد و از كميسارياي عالي پناهنـدگـان   
سازمان ملل تقاضاي پناهندگي كرد. دولت عراق او را به جرم ورود غيـر   

رغمِ قبول پناهندگي او از طـرف       قانوني به آن كشور بازداشت كرد، و به
سازمان ملل، سرانجام وي را به دستگاه امنيتي رژيم واليت فقيه تسليـم  

  .كرد
خواهان در داخل و خـارج از     حزب توده ايران، همصدا با تمامي آزادي

هاي جابرانه و ضدانسانيِ اعدام در ايران كه  كشور، با محكوم كردن حكم
هـا،   جز پراكندن رعب و وحشت بين مردم هدفي ندارد، از تمامي سازمان

خواهان جهان انتظـار دارد تـا صـداي           نهادهاي حقوق بشري و عدالت
 اعتراض خود را بر ضد اين حكم ها رساتر كنند.
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رويه، ورشكستگيِ توليد داخلـي،   واردات بي
 “!سرمايه بزرگ تجاري”و سودهايِ نجوميِ 

 
جويانه امپرياليستي و    هاي مداخله در گرماگرم تحريم

اوضاع وخيم اقتصادي، آخرين آمارهاي انتشاريافتـه از    
هاي داخلي و خارجي حـاكـي از تـداوم           سوي رسانه

 واردات كاالهاي خارجي به كشور است.
ماه، در گزارشي اعالم  دي 27روزنامه دنياي اقتصاد، 

تـن انـواع        1376ماه سال جاري حدود  9در ” داشت:  
هـزار دالر وارد         257ميليون و    15ارزش  پوشاك به

 9ترين آمار گمرك ايران در  كشور شد ... بر اساس تازه   
 3/  8واردات انواع پوشاك از نظر ارزشـي     91ماه سال 

 “درصد افزايش يافت.
دلـيـل      است كه، صنعت نساجي ايران به اين درحالي

هـايـي    ويژه اجراي برنامه هاي ارتجاع حاكم، به سياست
سازي و آزادسازي اقتـصـادي، رو بـه         چون خصوصي

اضمحالل نهاده و اغلب واحدهاي اين صنعت پرسابقه 
 برند. سر مي در ميهن ما تعطيل شده يا در ركود به

از ديگر سو، ايلنا، ابتداي زمستان امسال، در گزارشي 
هزار  27)  1391ماهه نخست امسال (  8در ” نوشته بود:  

ميليون دالر وارد    623دستگاه خودرو به ارزش  472و 
مـاهـه      8كشور شد ... اين تعداد خودروي وارداتي در      

مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد  سال جاري نسبت به
“ درصد افزايش يـافـت.      19درصد و از نظر ارزش  10

همچنين ايلنا، در پايان آذرماه امسـال، خـاطـرنشـان         
معاون امور صنايع و اقـتـصـادي وزيـر           ” ساخته بود:  

ماهه نخست  7صنعت، معدن و تجارت گفت، در مدت 
درصد كاهش توليد داشتـيـم ...        40سال جاري حدود 

درصد كاهش پـيـدا كـرده         40توليد خودرو در كشور 
 “است.

رغـم     ها نشانگر اين واقعيت است كه، به اين گزارش
جويانه كه زندگي اكثر مردم كشـور     هاي مداخله تحريم

هـا     را زير تأثير ويرانگر خود قرار داده و در برخي زمينه
ها ايـرانـي    نظير دارو سبب به خطر افتادن جان ميليون

گرديده است، سرمايه بزرگ تجاري كه نفوذ سيـاسـي   
فقيه انكارناپذير است، كماكـان بـه      آن در رژيم واليت

ها،  واردات اجناس لوكس و غيرضروري با بودنِ تحريم
 زند. دهد و سودهايي كالن به جيب مي ادامه مي

واردات آدامس[!]، خودروهـاي لـوكـس، وسـايـل             
هـايـي مـانـنـد           آرايشي، و از اين قبيل، در كنار قلـم 

محصوالت كشاورزي، پوشاك، و مبلمان، نه تنها ادامه 
انـد،   تر نيز شده ها گسترده اند، بلكه در سايه تحريم يافته

و نابودي توليد داخلي و ورشكستگي صنعتگران كشـور  
 اند.   را باعث گرديده

مـاه،     دي   27در اين زمينه روزنامه دنياي اقتصـاد،    
رييس شوراي ملي مبلمان و دكوراسيـون  ” گزارش داد:  

ايران با تاكيد بر اينكه در صورت حمايت دولت، نيـازي  
هاي اخيـر حـدود      به مبلمان خارجي ... نداريم. در سال   

هزار ميليون دالر واردات مبلمان و صـنـايـع وابسـتـه        
ايم كه اين موضوع براي توليدات داخـلـي ايـن       داشته

 “حوزه تهديدآميز است.
هـاي     كن و تحـريـم   آسا و بنيان واردات سيل

 -هاي اقـتـصـادي    امپرياليستي، در كنارِ سياست
فقيه، عامـل تـخـريـب،        اجتماعي رژيم واليت

شـمـار      ناتواني، و نابودي بنيه توليدي كشور به
هاي ويرانگر، كـمـاكـان     رغم تحريم آيند. به  مي

ها دالر از درآمدهاي ارزي صرف واردات  ميليون
شـود كـه      غيرضروري، لوكس، و تجمالتي مي

يي متمـول و     فقط و فقط در خدمت منافع اليه
 كوچك، سودجو، و ضدملي در كشور است.

 
 

 درياچه اروميه، و ضرورت احيايِ آن
هـا،     هاي منتشرشده در رسـانـه   بنابر گزارش

برنامه احياي درياچه اروميه از دسـتـور كـار          
هاي مرتبط با آن كنار نهاده شده است، و  مرجع

اين امر اعتراض فعاالن مـحـيـط زيسـت را           
هاي  برانگيخته است. وزارت نيرو از اجراي طرح 

 رساني به اين درياچه انصراف داد! جديد آب
بر پايه آخرين آمارهاي سازمان حفـاظـت از     

درصـد ايـن        70محيط زيست، وضعيت درياچه اروميه بسيار وخيم و بحراني است، و نزديك به 
 درياچه خشك شده است.

اين ” آذرماه، از قول مسئوالن انجمن ملي نجات درياچه اروميه، نوشته بود:   3خبرگزاري ايسنا، 
گـرم     400مانده اين درياچه  طوري كه در هر ليتر آب باقي درياچه تبديل به شورآب شده است به

ميليـارد   9نمك وجود دارد؛ بر اساس محاسبات انجمن ملي نجات درياچه اروميه ما با نزديك به 
تن نمك در زير درياچه اروميه روبرو هستيم كه در صورت خشكي كـامـل دريـاچـه ارومـيـه             

هـا     وجود خواهد آورد ... متأسفانه برنامـه     ترين مشكالت اقتصادي، اجتماعي و سالمت را به بزرگ
اند. ما پيشنهـاد داده      شد، نيست و دواير دولتي اقدام مناسب انجام نداده آن گونه كه بايد اجرا مي
وجود آمـده   هاي احياي درياچه اروميه به سال براي پيگيري برنامه 5مدت  بوديم تا يك سازمان به

با اختيار تام و همكاري مسئوالن و مردم در جهت احياي اين درياچه اقدام شود اما فعالً موافقتي 
 “با اين پيشنهاد نشده است.

دوست كشور  در خصوص چگونگي احياي درياچه اروميه، اغلب متخصصان و كارشناسان ميهن
اندازي حكومت و مـنـافـع     هاي كارشناسي، سنگ نظر دارند. مانع عمده در عملي شدن طرح  اتفاق

مالي سرشار سپاه پاسداران است. در اين زمينه و براي احيا و زنده ساختن دوباره درياچه ارومـيـه،    
يي غير استـانـدارد    تأمين آب آن از راه باز كردن دريچه سدهايي است كه سپاه پاسداران به شيوه

هاي اين درياچه طي چند سال اخير احداث كرده است. اكنون بر طبق آمار وزارت نيرو،   در ورودي
سد بر روي رودهاي منتهي به درياچه اروميه ساخته شده است. اسماعيل كَهرُم، كـارشـنـاس      36

دوسـت، اعـالم كـرده         معتبر محيط زيست كشور، با همراهي گروه ديگري از كارشناسان ميهن
توان كرد اين است كه دولت  بايد فكري به حال درياچه اروميه بكنيم، فكري هم [كه] مي  ” است:  

گـانـه    36ميليون مترمكعب آب را از پشت سدهاي  700ميليارد و  3به وزارت نيرو دستور دهد تا 
5كرد، از اين آب  روانه درياچه كند ... اين درياچه در سال هفت ميليارد مترمكعب آب دريافت مي   

ميليارد راهم باران و برف  1هاي سطحي و  ها و آب ها، نيم ميليارد را چشمه ميليارد را رودخانه 5/  
كردند. شايد ميزان نزوالت كاهش يافته باشد، اما به خشكسالي نرسـيـديـم.      و نزوالت تأمين مي

ميليـارد   3حتي اگر خشكسالي هم باشد اگر سدهاي وزارت نيرو اجازه دهد و آب درياچه بريزد، با 
ميليون مترمكعب آب درياچه احيا خواهد شد. خشكسالي كه به پشـت سـدهـاي پـرآب           700و 

ميليون متـرمـكـعـب آب        700ميليارد و 3نرسيده است ... حال سؤال اينست كه اگر وزارت نيرو    
آبي داشـت چـرا      ها را احداث كرده است و اگر مشكل بي پشت سدهايش ندارد پس براي چه آن

شود احيا كرد، بايد احيا كرد، فـقـط    درصدد احداث چهار سد ديگر هم بود ... درياچه اروميه را مي   
 “ها را به درياچه برسانند تا جان بگيرد. نياز به همت دارد و عمل. آب

هاي منتهي به درياچه اروميه از سوي سـپـاه پـاسـداران،        شده بر روي رودخانه سدهاي احداث
االنبياء سپاه، با تخريب سدها مخالف اسـت؛   سبب اصلي نابودي درياچه اروميه است. قرارگاه خاتم 

منظور نجات دريـاچـه    هاي اصلي مخالفت وزارت نيرو با باز كردن آب پشت سدها به يكي از دليل
 اروميه، سپاه پاسداران است.

نبايد وضعيت درياچه اروميه را ناديده گرفت. نجات درياچه اروميه خدمتي به اقتـصـاد مـلـي،        
ميليون ايراني است كه از خشكي و نابودي اين نگيـن   14محيط زيست كشور، و زندگي بيش از 

 شود. درياچه اروميه را فراموش نكنيم! شان نيز تهديد مي بينند، و سالمتي زيباي ايران زيان مي
 
 

 “مسكنِ مهر“خواري با طرحِ  رانت
با شدت يافتن بحران اقتصادي و حاكم شدنِ ركود بر صنايع و واحدهاي تـولـيـدي، بـخـش        
عظيمي از نقدينگي با هدف دستيابي به سودهاي كالن و سريع، به سمت زمـيـن، مسـكـن، و         

كـنـنـد،       هايي كه بر زمين مـي  هاي وابسته به حكومت با معامله مستغالت گراييده است، و دالل
رسند، گرانيِ مسكن و در نتيجه آن، فشـارِ بـيـشـتـر بـر            هاي بادآورده مي ضمن آنكه به ثروت

ان ی ا د ی  رویدا  تأم
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كـه دولـت      ،”مسكن مهر“شوند. طرحِ   زحمتكشان را موجب مي
نژاد مبتكر آن بـوده اسـت، ايـنـك پـس از               ضد ملي احمدي

هـا،     وتازِ دالل   وميلِ ميلياردها تومان، به محلي براي تاخت حيف
يـي بـراي        خواران، و همچنين عـرصـه   ها، و زمين بسازوبفروش

يي خاص و باندهايي معين در حكومت، تبـديـل    خواريِ عده رانت
 شده است.

هزار مـيـلـيـارد        60تاكنون ” آذرماه، گزارش داده بود:   3ايلنا، 
گذاري [در طرح مسكن مهر] صورت گرفته و بـه       تومان سرمايه

انـد،     گذاري كرده همين ميزان نيز متقاضيان در اين طرح سرمايه
ميلياردتومـانـي از سـوي         120گذاري  آنكه با وجود سرمايه حال

گـذاري ...         دليل ناكـارآمـدي سـيـاسـت        دولت و متقاضيان به
هـاي     هاي مسكن مهر همچنان به علت نبود تـأسـيـس      پروژه

يـك از       زيربنايي و خدمات شهري قابل سكونت نيستند ... هيچ   
هاي دولت در مورد مسكن محقق نشده اسـت. آزادسـازي       وعده

خريد و فروش مسكن مهر به ضرر طبقات پايين جامعه بـوده و    
جـامـعـه     2و  1هاي  شده به دهك موجب افزايش هزينه تحميل

مطـابـق   “  دهد.  خواري را افزايش مي شود و سودآوري و رانت مي
آمار منتشرشده از سوي مركز آمار، قيمت آپارتمان در شش ماهه 
نخست امسال در تهران، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشتـه،  

درصدي داشـتـه    26درصدي و نرخ اجاره بها رشدي  31رشدي 
است. قيمت خريدوفروش هر متـرمـربـع زمـيـن يـا زمـيـن                

، 1391هاي مسكونيِ كلنگي براي بهار و تابستان سال  ساختمان
هزارتومان بوده است كه نسبت به فصـل   244ميليون و  2حدود 
درصـد     35درصد و نسبت به فصل مشابه سال قـبـل        2قبل 

 افزايش داشته است.
يي ساده ميان نرخ مسكن و آمارهاي رسمي ارايه شده  مقايسه

در اين زمينه با ميزان دستمزد ماهيانه كـارگـران، كـارمـنـدان          
ها، آموزگاران، فرهنگيان، و ديگر مزدبگيران سراسر كشـور،   اداره

كند كه، اكثر مردم ميهـن مـا از        از اين واقعيت تلخ حكايت مي
تأمين سرپناهي مناسب براي خود عاجزند. علت اين وضـعـيـت       

اجـتـمـاعـي      -هاي اقتصادي ها و برنامه وخيم را بايد در سياست
آذرماه، با انتشار گزارشـي   7فقيه جستجو كرد. ايسنا،   رژيم واليت

در خصوص معضل مسكن، از قول يك اقتصاددان خاطـرنشـان   
ساخت كه، گروه زيادي از افراد جامعه فداي درآمدزاييِ قشـري    

اند كه در بـازار مسـكـن فـعـال           هاي عمده] شده  [بخوان دالل 
ها اثرهاي تورمي چشمگيري در همـه   هستند. اصوالً حذف يارانه 

خصوص اقتصاد دارد، و بر بهاي همه كاالهاي مـورد     ها به زمينه
شدت افزوده  نياز مردم، از قبيل سوخت، مواد غذايي، و مسكن، به

اند و درآمدهاي هنگفتي  وساز شده است. افرادي وارد بازار ساخت 
اند. سودهاي كالن موجب شده اسـت    در اين عرصه كسب كرده

عبـارتـي،    هاي ملي و سرگردان، يا به اي از سرمايه تا بخش عمده
 هاي كشور، وارد بازار مسكن شود. نقدينگي

دالالن مسكـن  ” آذرماه، گزارش داد:   2روزنامه دنياي اقتصاد، 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني را تعيين و در بـرخـي مـنـاطـق        

 “هزار توماني وجود دارد. 200ميليون و  4تهران اجاره ماهيانه 
بـهـا، و        آور نرخ مسكن و رشد نـرخ اجـاره       افزايش سرسام

يي خاص، يـعـنـي     خواريِ عده ها، سودجويي و رانت موازات آن به
ها تن از    است كه ميليون هاي حكومتي، درحالي ها و دالل آقازاده

هاي  زحمتكشان فكري و يدي با سقوط ارزش پول ملي و نوسان
انـد، و در         چند ماه اخير ارز، قدرت خريد خود را از دسـت داده   

هـايـي فـزايـنـده           شان با دشواري تأمين معيشت خود و خانواده
رويند. مطابق آمار رسمي، نرخ تـورم مسـكـن در سـبـد               روبه

درصد برآورد گرديده و وضعيتـي   50خانوارهاي كارگري بيش از 
را سبب شده است كه، دستمزد كارگران تنها براي هزينه اجـاره    

خصوص  در كالن شهرها، بايد صـرف شـود.        بهاي مسكن، به
حال جامعه قـربـانـيـان        كارگران و زحمتكشان و قشرهاي ميانه

شـمـار      اصلي بحران اقتصادي، به ويژه افزايش نرخ مسكن، بـه 
هـاي     يي سودجو بـه ثـروت     ست كه عده آيند؛ و اين درحالي مي

 يابند. ميلياردي و آسان و سريع دست مي

 ادامه  كمك هاي نقدي ... ادامه  رويدادهاي ايران  ...

يي بابت خدمات درماني و بيمارسـتـان بـر       گونه هزينه هاست، هيچ يكي از شيفتگان آن
ها، كه خود نوعي يـارانـه    هايي از سوي اين دولت دوش مردم نيست. قبول چنين هزينه 

هايي به مراتب بيشتر از مبلـغـي كـه هـم          بست كلي، هزينه آيد، در جمع به حساب مي
شـود را در بـر            هاي نقدي به مردم پرداخت مـي  اكنون از سوي دولت با عنوان يارانه

گيرد. زيبا كالم بعيد است نداند در بيشتر كشورهاي اروپايي زماني كه يك نفر از كار   مي
هاي مسكن، مبالغي را هم در هر مـاه بـراي      شود، دولت عالوه بر قبول هزينه بيكار مي

هاي اروپايـي بـه      كند. هم اكنون دولت  تأمين مايحتاج عمومي به اين افراد پرداخت مي
 -كنند. حتي دولتي همچون كـوبـا    كشاورزان اين كشورها نيز سوبسيدهايي پرداخت مي

خـدمـات      -كه سيستمي غيرسرمايه داري دارد و از منابع عظيم نفتي مـحـروم اسـت     
دهد. در كشـورهـاي         آموزشي و درماني را كامالً مجاني در اختيار شهروندانش قرار مي

هاي چپ در آن حاكم است، به طورِمستقيم و غيرمستقـيـم    آمريكاي جنوبي كه گرايش
شود. بر خالف نظر زيـبـا كـالم، هـم اكـنـون               هاي عظيمي به مردم اعطا مي كمك

هاي مختلف به مردم كمـك   كشورهاي بسياري در جهان وجود دارند كه نه تنها با شيوه
ها هم چشمگيرند. البته نبايد از نظر دور داشت كه، ايـن    كنند، بلكه ميزان اين كمك مي

ها مبارزه زحمتكشان اين كشـورهـا اسـت، و هـم اكـنـون                  دستاوردها حاصل سال
داريِ هار در اين كشورها به حذف اين دستاوردها مصمم است. سؤال از زيـبـا         سرمايه

كالم اين است كه، آيا از نظر و ديد او وجود چنين دستاوردهايي در حكم ديناميت است 
يي در جهت تحقق عدالت اجتماعي الزم است؟ صادق زيبا كـالم     و يا براي يك جامعه

رغمِ مخالفت جمهوري خواهان، توانست طرحـي   به خوبي آگاه است كه، باراك اوباما، به
ها نفر از آمريـكـايـيـان كـه         بند را به تصويب برساند كه در آن شرايط براي ميليون نيم

داري در      هاي هـار سـرمـايـه       هاي درماني نداشتند فراهم شود. جناح  دسترسي به بيمه
آمريكا، كه قاعدتاً بايد از نظر فكري به زيبا كالم نزديك باشند، در مخالفت با اين طرح 

كند. سؤال از زيبا   ابراز داشتند كه اجراي آن ميلياردها دالر هزينه را به دولت تحميل مي
كالم اين است كه، تصويب و اجراي اين طرح در كشوري كه وي شيفته آن اسـت در    

يي كـوچـك از دردهـا و آالم               حكم ديناميت است يا طرحي است كه حداقل گوشه
طور كه در بـاال بـه        دهد؟ مخالفان فاز دوم، همان زحمتكشان را در آمريكا تخفيف مي

ها را به توليد اختصـاص دهـد. سـؤال          آنان اشاره شد، معتقدند كه دولت بايد اين پول
اصلي اين است كه، قبل از اجراي اين طرح ضد مردمي، مگر وضعيت توليد مـطـلـوب      
بود؟ از دوران رياست جمهوري رفسنجاني و پس از او خاتمي و هم اكـنـون در دوره         

نژاد ما تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي را شاهد بوديم. كارگران اين واحدها   احمدي
اخراج و بيكار شدند و به دره فقر و بدبختي فرو رفتند. اصوالً اين طرح ديكته شـده از       

قرار نيست زمينه را براي گسـتـرش      ”المللي پول صندوق بين“و  “ بانك جهاني“سوي 
اي است كه با فروش مـواد خـام        توليد فراهم كند. هدف، ايجاد اقتصاد داللي و انگلي 

داري را      هـاي سـرمـايـه       كند كه توليدات كمپاني ها را تشويق مي همچون نفت، دولت
ها را در داخل به فروش برسانند. مخالفان فاز دوم معتـقـدنـد كـه         خريداري كنند و آن

دولت يارانه صنعت را پرداخت نكرده است. خنده دار اينكه، در زمره اين مخالفـانِ فـاز      
اش در اقتصاد ايران بر همگان روشـن اسـت.      دوم اتاق بازرگاني  است كه نقش انگلي

داري دولت به مركزهاي توليدي، يارانه بنزين، گاز، بـرق، و       مگر در كشورهاي سرمايه
هاي نقدي به مردم بايد حذف شود، اما يارانه بـه     گويند كمك دهد؟ مخالفان مي آب مي

هـا     ها معتقدند كه حذف يارانه واحدهاي توليدي و صنعتي پرداخت شود. اگر اين جريان 
كند پس فلسفه كمك دولت به مركزهاي تولـيـدي چـه       به پيشرفت اقتصاد كمك مي

تواند داشته باشد؟ نكته كليدي در همين جا نهفته است. بـعـد از انـقـالب،           معنايي مي
سردمداران رژيم واليت فقيه و جيره خواران جنايت كارش، با چـوب حـراج زدن بـه          

دهنده و استراتژيك بـودنـد، بـا         طورِعمده هم سود مركزهاي توليدي و خدماتي، كه به
ها را تصاحب كردنـد. در صـورت         سازي، آن استفاده از منابع بانكي زير لوايِ خصوصي

اند، ميزان سود دهيِ ايـن     ها كه به آن نام يارانه توليد و صنعت داده عدم پرداخت يارانه
اي كـه   هاي جدي نژاد به دليل اختالف هاي تصرف شده نزول خواهد كرد. احمدي  بنگاه

هـا     اي از درآمدهاي نفتي را زير عنوان يارانه به آن خواهد سهم شايسته با آنان دارد نمي
تعـويـق    اختصاص بدهد. همين امر موجب تنش شده است، و مخالفان مترصدند تا با به 

شان را بـه مـرحلـه اجـرا          هاي افتادن فاز دوم، پس از انتخابات رياست جمهوري هدف
دربياورند. در اينجا ما به هيچ عنوان قصد حمايت از احمدي نژاد را نداريـم، و اصـوالً        
معتقديم كه اين طرح از ريشه ضد مردمي و ضد اقتصادي است. واقعيت آن است كـه،     

هاي حكومتي هدف از اجراي اين طرح را در جهت كمك به مردم مد  هيچ كدام از جناح
هاي نقدي افزايش يابد بايد آن را بـه     دهند، اما اگر قرار است ميزان يارانه نظر قرار نمي

سود مردم ارزيابي كرد، حاال اين مهم با هر هدفي صورت بگيرد. وظيـفـه نـيـروهـاي         
هـاي     مترقي است كه با روشنگري، ضمن مخالفت با اين طرح ضد مـردمـي، هـدف       

 هاي حكومتي را نزد افكار عمومي افشا كنند.     چپاولگرانه جناح
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در ناهمخواني آشكار با نيازهاي آشكار كشور است، شئون اساسي و 
طورِعملي در جهت ادغام ارگانيـك و هـمـه         كالن اقتصاد ملي به

هاي  شده است. گزارش “  آماده سازي” داري جهاني  جانبه  با سرمايه
، در چند سال اخير، با تقدير از رونـد  “ المللي پول صندوق بين” مكرر 
بخش مالـي “  تحسين آميز” هاي اقتصادي و با اشاره به رشد  تعديل

“ شوك درماني” كارگيريِ  خصوص، استقبال گرم از به بانكي، و به -
، نشان از “) ها هدفمندي يارانه” (يعني طرحِ   ها براي آزاد سازيِ قيمت

سازيِ اقتصاد بر اساس الگوي مـورد نـظـر كشـورهـاي           دگرگون
قدرتمند غربي دارد. به عبارت ديگر، رژيم حاكم دراتخاذ تصـمـيـم     
نهايي، با كشورهاي قدرتمند سرمايه داري  به لحاظ عينـي داراي    

هايي شده است، و بر اساس تقديم مـزايـا از سـوي         نقطه اشتراك
استكـبـار   ” اقتصادي ضعيف، وارداتي، و تك محصوليِ صادراتي  به 

 ، داراي آمادگيِ داد و ستد سياسي و مصالحه است. “جهاني
هـاي     اجرا درآمدن اين گزينه، اليه روشن است كه، در صورت به

داري تجاري و مالي كشورمان، همراه با  بسيار پر نفوذ كالن سرمايه
هـاي   هم قطارهايشان در خارج، برنده اصلي خواهند بود. اين كانون 

هـاي   سياسي، به بركت اتحاد تنگاتنگي با اليه -پر قدرت اقتصادي
پرنفوذ بورژوازيِ بوروكراتيك و بخشي از روحانيت، داراي نـقـشـي    

هاي پرقدرت  اند. اين اليه  هاي كليدي گيري تعيين كننده در تصميم
            اليگارش، در تكميلِ دگرديسي خويش و درآمـدن  بـه صـورت

(وابسته)، هيچ نوع تعهدي به منـافـع مـلـي          ”بورژوازيِ كُمپرادور“
ها، سوداگـري و     ميهن خود ندارند و نخواهند داشت. تنها هدف آن 

ست. آمريكا و متحدان آن نيز بـه ايـن       اندوزي به هر صورتي ثروت
رد   ها  آگاهي كامل دارند و مي واقعيت دانند كه در سناريويي دوسربـ

طـورِوسـيـع و بـرپـايـه              توانند از بعدهاي اقتصادي به چگونه مي
هـاي     شان در جهت حـل اخـتـالف      هاي موجود بين مشترك  فصل

سياسي كنوني بهره برداري كرد. به عبـارت ديـگـر، در آيـنـده،             
، كامالً كت بسته، با اقتصادي وارداتي و غيرتـولـيـدي، بـا       “ ايران“

هـا)، طـعـمـه           ساختارهاي تخريب شده اقتصادي (در اثر تحريـم  
هاي كالن داخلي و خـارجـي      هاي سوداگريِ خشنِ سرمايه چنگال

ها در اقتصاد سياسـي   ِ مشترك  خواهد شد. بنابراين، وجود اين فصل 
داريِ جـهـانـي، در دراز مـدت،            سرمايه كشورمان با منافع كالن 

هاي نهاييِ دو طـرف       گيري  فاكتوري بسيار مهم در فرايند تصميم
هـا بـراي        مشتـرك  شك، رژيم واليي از اين فصلِ  خواهد بود. بي 

كند. البته حلقه اصـلـي       تضمين بقا در  دراز مدت بهره برداري مي
المللي رژيم ايران، بر آمده از امكان تهديد منـافـع    هاي بين اختالف

) آن        حياتيِ آمريكا در منطقه، و به (سروريِ در ويژه تهديد هژمونيِ
هاي سران رژيم  و حيطه نـفـوذشـان در       منطقه است، و با حركت

در نـزد    “  امپـراتـوريِ اسـالمـي      ” منطقه مرتبط است. چشم اندازِ  
هاي پرقدرت  امپرياليستي و متحد استراتژيك  هايي از محفل بخش

ها، يعني رژيم اسرائيل، خطري بالقوه و ناپذيرفتني است. تحميل   آن
اين سلطه انحصارگرايانه آمريكا بر منطقه خاورميانه حـتـي دايـره      

تر از ايران، مانند روسـيـه، چـيـن، و          هاي بسيار بزرگ نفوذ قدرت
گيرد. ماهيت امپرياليستي آمريـكـا، در       اتحاديه اروپا، را نيز دربر مي

هاي خارجي آن و متحدانش در تامـيـن مـنـافـعِ         رابطه با سياست
ها، تغييري نكرده اسـت.     سرمايه راهبردي بر محورِ سوداگريِ كالن

هاي پـيـشـرفـتـه       برجايِ اقتصاد سياسي كشور اين خصلت عام و پا
ست، كه از ميان برداشتنِ هرگونه مانعي در راسـتـاي       داري سرمايه

تر، هستـه   منظور ثروت اندوزيِ خصوصيِ هرچه افزون بسترسازي به
توان به بـرآورد     مركزيِ آن است. براي درك بهترِ اين ماهيت، مي 

درآمد يك سـال  ” رجوع كرد:   “ آكسفم” هاي خيريه  اخير نهاد كمك
تواند فقر مطلـق در     برتر جهان به تنهايي مي ميلياردرِ 100  گذشته

 20اين بدان معناست كـه، حـدود          “ كره زمين را ريشه كن كند. 
داري حاكم بـر   درصد جمعيت دنيا به واسطه نظام اقتصادي سرمايه

جهان، هرروز با گرسنگي و نبود آب اشاميدنـيِ كـافـي زنـدگـي          
ثـروت  ” كنند. بايد يادآور شد كه، ادامه رشد اين حجمِ عظـيـم       مي

سـبـبِ ركـود       خصوصي درحالي است كه، سال گذشته به“  آفريني
هـاي خشـن      داري غرب برنامه عميق اقتصادي، كشورهاي سرمايه

 رياضتي را به صورت غيردموكراتيك بر قشرهاي زحمتكش تحميل كرده اند!    انتخابات فرمايشي ...”ادامه نگاهي فرا تر از  
هاي آينده، روند تغييرِ شكلِ سياسـت كـالن      عامل ديگر تعيين كننده در تحول  

است. اين  “  اسالمي بنيادگرا” آمريكا و متحدان آن در پشتيباني و استفاده از نيروهاي 
ميالدي به هدف رويـارويـي و نـابـودي           1980نيروهاي ارتجاعي مذهبي، از دهه 

نشين، از سـوي آمـريـكـا و            نيروهاي مترقي و دموكراتيك در كشورهاي مسلمان
نشين از مصر، تونس،  اند. در كشورهاي مسلمان  شده وجود آمدند و حمايت  انگليس به

جـانـبـه     هاي همه توان روند نويي را مشاهده كرد. فشار  و مالي گرفته تا پاكستان، مي
هايي از هيئت حاكمه پاكستان و هجوم نظامي فرانسه بـه مـالـي،         آمريكا بر بخش

حاشـيـه    اند. بدين ترتيب، نابود كردن و يا به  گيريِ اين روند نو هايي بارز از جهت مثال
هـاي     راندنِ نيروهاي بنيادگراي اسالميِ متخاصم به موازات حمايت از برپاييِ رژيـم 

اسالم سياسي قابـل  ” ، كه به قدرت رسيدن “ انتخابات آزاد” اسالمي به بركت نمايشِ 
)       كند، بخش محوري را تضمين مي“  قبول اي از سياست تضمينِ هـژمـونـي(سـروريِ

هاي مردمي  آمريكا از پاكستان گرفته تا غرب آفريقا، خواهد بود. در برابر خطر خيزش 
و اين نـوع     ”انتخابات آزاد“و سقوط ديكتاتورهاي متحد كشورهاي عربي، اين قبيل 

منظور حفظ منـافـع كشـور هـاي          جايگزين مناسبي به“  اسالم سياسي قابل قبول” 
هاي  آمريكا را بـه صـورتـي       امپرياليستي خواهد بود. نوآم چامسكي، ماهيت سياست 

از بروز دموكـراسـي    هميشه اش آمريكا و متحدان امپرياليستي”  كند:    ساده مطرح مي
ها خـارج خـواهـد       كارا در خاورميانه ممانعت خواهند كرد، زيرا منطقه را از كنترل آن

اين نوع  انتخابات عمالً  نيروهاي ضد دموكراتيكي را بر رأس  قـدرت قـرار        “ كرد.
توانند كسب كنند. گرايش بارز و اصلي ايـن    دهند كه حمايت اكثريت مردم را نمي مي

هـاي   سوي صاحبان ثروت و سرمايه  در زمينه اقتصادي، به“  اسالم سياسي” نيروهاي 
گيري عدالت  اقتصادي بنياديِ همراه با سمت -كالن و مخالف با تغييرهاي اجتماعي

است. تغيير جهت سياست كشورهايي مانند آمريكا و انگليس در اين باره و   اجتماعي، 
طور سازمـان   گرايي مانند اخوان المسلمين وهمين پشتيباني از نيروهاي سياسي اسالم

جـامـعـه    ” هاي قابل قبول    مجاهدين خلق و پذيرش اين نيروها در فهرست سازمان
توان در چارچوب اين سياست بررسي كرد. براي آمريكا و متحدان آن،   را مي“  جهاني

 -هـاي فـردي       بـه آزادي   “  اسالم سياسي قابل قـبـول  ” نگرشِ ارتجاعي نيروهاي 
اجتماعي و يا حقوق زنان، از اهميت برخوردار نيست. با وجود همـه تـبـلـيـغـات و            

دانـنـد كـه در بـرابـر             اي و سران سپاه،  آنان به خوبي مي ادعاهاي ظاهري خامنه
هاي جديد آمريكا  در موضعي ضعيف و شكـنـنـده     هاي امپرياليستي و سياست قدرت

زودي گزينه استفاده از     (به لحاظ ديپلماتيك، اقتصادي، و نظامي) قرار دارند و بايد به  
منظور تخفيف دادن يا حل كردن بحران خارجي در  را به“  پراگماتيك” هاي  شخصيت

توان گفت كه فـعـال    نظر بگيرند. با وجود بغرنجيِ صحنه سياسي منطقه و جهان، مي 
شـدنـي      المللي از نقطه نظر سران رژيم مديريـت  خطرِ عامل خارجي و يا بحران بين

توانند آن را در عرصه ديگـري   شود، چرا كه مي  ي ارزيابي نمي“ خطر مهلك” است و 
 تبديل كنند.“ فرصت”به 

حزب توده ايران معتقد است كه، عاملِ اصلي، و تهديد كننده بقاي ديكتـاتـوريِ     
هاي اقتصادي دخالت جـويـانـه و       اند. تحريم  حاكم، عاملي است دروني، و آن، مردم

هـا     تشديد فشار بر مردم از سوي ديگر درجه اثرگذاريِ عامل خارجي را در تـحـول    
عـراق، رژيـم      -دهد. بايد توجه داشت كه، حتي بعد از پايان جنگ ايران  افزايش مي
هـاي اصـلـي         گاه نتوانست زندگي معيشتي مردم را، كه يكي از خواست واليي هيچ

بود، با رعايت عدالت اجتماعي سروسامان دهد. اقتـصـاد     1357انقالب مردمي بهمن 
خورشيدي، در چرخشِ آشكارِ سران انـقـالب،   1360سياسي كشور ما از اواسط  دهه 

هاي كالن انـگـلـي و       صورتي دانسته و با رويكردي ضد مردمي، با منافع سرمايه به
ها، درهم بافته و تنيده شده است. بايـد    هاي نجومي به سوي آن سرازير كردن  ثروت

هاي كنوني، اين در بـر هـمـان       هاي گذشته و در نبود تحريم آور شد كه، در سال ياد
هاي اقتصادي دو دهه گـذشـتـه، و      “  تعديل“چرخد.   چرخيد و هنوز هم مي پاشنه مي
هـاي اخـيـر،       هاي اقتصادي خشن در سال ها با كارد جراحي بزرگ و شوك ادامه آن

زيان منافع طبقه  هاي كالن و به پشتوانِ اين رويكرد اقتصادي سياسي به نفع سرمايه
هاي اقتصادي رژيم واليـي بـا      كارگر و قشرهاي زحمتكش بوده است. اساس برنامه 

در “  پـذيـر     بازار كار انعطاف” سازي و  از راه خصوصي“  اقتصاد آزاد” گرايش  به سوي 
هاي بااليي و ضد منافع ملي و اكثريت مردم عمل كرده است. بـر      جهت منافع اليه

هاي نظريه پردازان هوادار اقتصاد آزاد مانند علي مزروعي، وضـعـيـت       خالف تحليل
ها، معلولِ نابخـردي دولـت      كارگيريِ تحريم اسفناك اقتصاد ملي ميهن ما قبل از به

طورِمستـقـيـم     خواري نبوده است. اين وضع همچنين به  نژاد و يا فساد و رانت احمدي
هـا را     است. پيامدهاي اين نسخه  ”المللي پول صندوق بين“هاي  نتيجه اجرايِ نسخه

توان ديد كه با تئوريزه و عملياتي كـردنِ   در ديگر كشورهاي جهان نيز به وضوح مي
، بـه رشـد     “ اقتصاد بي نظارت” در “  ريسك پذيري” ، “ ثروت آفريني” اي چون  مباني

 7ادامه  در صفحه 
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 انتخابات فرمايشي ...”ادامه نگاهي فرا تر از  

هاي نجومي، و به گسترش اقتصـاد داللـيِ      سرطاني و سريع ثروت
 -بهاي ويراني زندگي مردم و ورشكستگي اقتصاد ملي به -خوار رانت

توان گفت كه، هـرم قـدرت رژيـم           منجر شده است. بنابراين، مي 
  ، در مقام تصمـيـم  “ رهبر” واليت فقيه و در باالترين نقطه رأس آن 

هاي اقتصاد سياسيِ ضد مردمي كشورمان، در تضاد  گيرنده در زمينه
ناپذير با اكثريت مردم قرار دارند. اين تضاد از منظر ديكتاتوري   آشتي

ناپذير است. زيرا بافت طبـقـاتـي روبـنـايِ          حاكم بر كشورمان، حل
سياسي جامعه ما و خصلت برآمده از شيوه ايجاد و تامين  مـنـافـع      

كشـي     اي است كه بـهـره   ، جهت دهنده به اقتصاد سياسي مادي آن
خشن از نيروي كار انساني و تاراج منابع طبيعي مـلـي را الـزامـي         

كند. توليد رفتارهاي فاسد و مخرب درون مناسبات اجـتـمـاعـي       مي
كشورمان ناشي از اُفت اخالقي و يا  كرامت انساني نيست، بـلـكـه      
خصلت ضد اجتماعي اقتصاد سياسي كشورمان است كـه مـانـنـد         

ها را ايـن چـنـيـن ازهـم           هاي معنوي انسان موريانه شيرازه رابطه
عدالتي و رفتارهاي ضد اجتماعي برآمده از تسـلـط    پاشد. رشد بي  مي

داران تـجـاريِ        هاي انگـلـيِ سـرمـايـه        سياسي  طبقه -اقتصادي
فرماندهان سـپـاه)،        غيرتوليدي و بورژوازيِ بوروكراتيك (دربردارنده 

توان گـفـت مـاهـيـت         مند است. بنابراين، مي  روندي عيني و قانون
تغييرناپذير ديكتاتوري حاكم، هرم قدرت در روبناي سياسـي را در      

اقتصادي جامعه قـرار داده       -ناپذير با منافع اجتماعي تضادي آشتي
هاي آينده،  يك عامل تعيين كننده،  تالش هـمـه      است. در تحول 

جانبه هرم قدرت در تداوم اقتصاد سياسي موجود در كشـور مـان         
 خواهد بود.  

اما بايد توجه داشت كه، روبناي سياسي و هرم قـدرت در رژيـم       
و        يافته است كـه ديـالـكـتـيـك كـنـش             حاكم، بدان درجه رشد

هـا و       هاي حاكم با يكديگر، با وجـود رقـابـت        هاي جناح واكنش
هاي سنگين، در نهايت در راستاي وحدت و حـفـظ كـلِ       رودررويي

 -هاي سياسي هاي قدرت به عبارت ديگر، كانونكند.   رژيم عمل مي
طورِهمزمان، در تضـاد و در وحـدت بـا             اقتصاديِ درون رژيم، به

يكديگر حولِ ولي فقيه، در رويارويي با خواست هاي واقعـي مـردم     
 كنند.  عمل مي

ادعاهاي اخير محسن رضايي(دبير مجمع تشخيص مصلحـت) و      
“ اتـمـام حـجـت      ” حميد رسايي (نماينده مجلس) درباره هشدار و       

هاي ريز و درشت نـظـام دربـاره       رهبري با سران قوا، و فرياد مهره
، نشان از دور جديدي از هماهـنـگـي    “ ذوب در واليت” حياتي بودنِ 
منظور پديـد آوردنِ     چيني پيرامون مركز رژيم حاكم به منافع و مهره

حركت درآوردن ايـن     تعادل در نيروي باندهاي قدرت است. براي به 
يي چشمگير  فرايند، مجموعه رژيم واليي عرفي تثبيت شده و تجربه

هـاي     دارد. نقطه اشتراك بين اجزايِ هرمِ قدرت، از هـمـان سـال      
هـا     ،  سد كردن راه دموكراسي و آزادي 1357نخست انقالب بهمن 

دار بودنِ واليت امر و    عهده  -“ اصل پنجم قانون اساسي” به وسيله 
امامت امت از سوي فقيه عادل و با تقوا(حكومت واليت مـطـلـقـه        

اقـتـصـادي بـه          -وجلوگيري از تغييرهاي بنيادي اجتماعي -فقيه) 
هاي انگلي در جهـت ثـروت      منظور بسترسازي براي تمركزِ سرمايه

اندوزي بوده است. از اين منظر، رفتارهاي متضادي را كه از تغـيـيـر     
ها و تـوازن   گيري شكل پيوندهاي درونيِ روبنايِ سياسي براي موضع

توان بررسي كرد. بـراي مـثـال،          كند، مي نيروي جديد حكايت مي
نگراني ناگهاني رئيس دولت كودتا در مورد زندانيان سياسي اوين و   

گـونـه       دغدغه او بابت نبود آزادي مطبوعات و يا اظهارات حمـايـت  
تـوان در ايـن        كروبي را مي -كسي مانند عسگراوالدي از موسوي

اند كه هميشه بـا شـعـار       رابطه درك كرد. اينان دقيقًا همان كساني 
در “  جهش كـيـفـي   ” يي مانع از  به هر وسيله“  ذوب در واليت فقيه” 

، امكـان  “ رهبر” اند و همچنان خواهند شد. آنان همراه با   جامعه شده
ها  سازيِ واقعي و پايه گذاريِ آزادي هرنوع رفرم در مسير دموكراسي

بـازي و       اند كه با انواع سـيـاسـت      برند. اينان كساني  را از ميان مي
بـا دسـتـاويـز          -گري و تكيه بر قدرت سرنيزه و سـركـوب     خدعه

در صدد حذف و يـا مـديـريـت           -“مشروعيت حكومت  ولي فقيه”
نيروهاي سياسي اصالح طلبِ پيشرواند. هدف مشترك آنان اجـراي   

ولي فقيه برپايه منافع گروهيِ خود “  رئيس دولت” نمايشي انتخاباتي براي تعويض 
مي باشد. بنابراين كنش و واكنش بين اين نيروها به سوي نوعي اتحاد و گـذر از     

سـان،     هاي فرارو خواهد بود. بديـن   بحراني به بحران ديگر، عاملي ثابت در تحول
هدف كنوني و مشترك آنان حذف مردم از صحنه با اسـتـفـاده از نـيـروهـا و               

درستـي ايـن      دار كشورمان است. محمد خاتمي به  هاي سياسي شناسنامه شخصيت
امروز تا صحـبـت   ”   كند:  هاي ديكتاتوري حاكم را بدين صورت توصيف مي تاكتيك

كنند. انتخابات آزاد يعني انتخاباتي كه از جـملـه     شود حمله مي از انتخابات آزاد مي
شـود.     مهندسي نشود. اين اطمينان به مردم داده شود كه انتخابات مهندسي نمـي  

دهيم، ولي شما بايد شـركـت    گويند ما اجازه نمي بايد اعتماد مردم را جلب كرد. مي 
 ”  خواهيم.  كنيد ولي آن طوري كه ما مي

اين بيان خاتمي، از درك لزوم افشاگري صريح درباره عملكرد ديكتـاتـوري در     
زمينه حقوق مشروع مردم نشان دارد. ادامه منطقي اين درك يعني درپيش گرفتـن  

هاي فعاالنه و هوشيارانه در خنثي كردن  ترفندهاي رذيـالنـه پـيـرامـون         حركت
هاي  انتخابات نمايشي است. در اين راستا، حزب توده ايران معتقد است كه، در ماه 

بايست فـراتـر از      دهيِ مبارزه تاكتيكي با اين ترفندها، مي آينده، به موازات سازمان
يي راهبردي (استراتژيك ) پرداخت،    ريزيِ برنامه به پي“  انتخابات فرمايشي” مسئله 

هايي مشخص در راستاي گذر از حاكميت استبدادي  به عبارت ديگر، برداشتن قدم
بر پايه بسيج نيروهاي اجتماعي. اين برخورد راهبردي در سطح كالن مـبـارزه بـا       

هـا، و       ديكتاتوري حاكم، در راستاي دقيق كردن، انسجام بخشيدن به تاكـتـيـك   
هاي گسترده در رويارويي با ترفندهاي انتخابات فـرمـايشـي، در         همكاري كردن

 هاي آينده، بسيار موثر خواهد بود. ماه
اي كه در گام برداشتن به پيش بايد مد نظر باشد اين است كـه،     واقعيت عيني 

دستگاه ديكتاتوري حاكم و از جمله ولي فقيه عامل سد كننده راه ترقي و جـهـش   
اند. سران رژيم نيز از اين واقعيت آگاهند كه، به حل اين  تضـاد      كيفي جامعه بوده

وخـم      رو شدن با هر پيچ روي، در روبه بنيادي خود با مردم قادر نخواهند بود. از اين 
و چالشي همچون انتخابات آتي، حاكميت با تمام قوا در صدد تبديل اين چالش به 

هـا و     ها در بحث فرصتي براي هدر بردن توان نيروهاي سياسي و درگير كردن آن
هـا و       هاي فرعي، موضعي، و تدافعي است. ايجاد اختالف بين شخصـيـت    حركت

جـو  ” و   “  شك آفـريـنـي   ” در كنار “  اي هاي سايه جريان” نيروهاي سياسي و توليد 
هاي مجازي به هدف ايجاد انشـقـاق    با دامن زدن به انواع بحث“   سازي مصنوعي

هاي سازمان يافته از سوي نـهـادهـاي       ها، از زمره حركت ها و سازمان درون حزب
 امنيتي و خبرپراكني رژيم اند. 

ها است كـه نشـان      روبنايِ سياسي عميقاً واپس گرا و استبدادي كشور ما مدت
داده است به هيچ وجه حاضر به تحمل نيروهاي دگرانديش و از جـملـه اصـالح      

كند و    طلبان واقعي نيست و تنها كساني از جنس مصطفي كواكبيان را تحمل مي
دهد. دوران مماشات با ديكتاتوري و امكان مبارزه و چانه زدن از باال و   پرورش مي

با حكومت استـبـدادي    “ قهر كردن” بر اساس خانه نشيني يا “  تحريم انتخابات” يا 
هاي سياسيِ مطرح، براي هدايت جنبـش   به پايان رسيده است. نيروها و شخصيت 
توانند منفعالنه، مرعـوب شـده از فضـاي           مردمي و گذر از ديكتاتوري ديگر نمي

هاي حاكميت عمل كنـنـد.    دادها و زيرتاثير بندبازي سركوب، با دنباله روي از روي
جز حذف عملي نيروها از  ها به در شرايط مشخص كنوني، درپيش گرفتن اين روش

تـر كـردن        وجود آوردن يأس و سرخوردگي در افكار عمومي و گسترده صحنه، به
طور، تنها و    فضا براي عملكرد استبداد حاكم، چيزي به ارمغان نخواهد آورد. همين 

بايسـت بـا در دسـت           توان مبارزه كرد، بلكه مي صرف لزوم انتخابات آزاد نمي به
مـنـظـور       را بـه     هاي فوري مردم، آن اي دربردارنده خواست حداقلي  داشتن برنامه

 وجود آوردن بديل ديگر در جامعه  مطرح كرد.  به
هاي منسجم  شرايط عيني و ذهني موجود نشان دهنده لزوم دستيابي به تاكتيك

هـاي   اقتصادي كانون -اي است كه منافع سياسي بر اساس تنظيم برنامه راهبردي
گري كور نيست،  دهند. اين تندروي و يا انقالبي  قدرت استبداد واليي را هدف قرار 

بلكه اساس مبارزه واقعي و آگاهانه در راستاي ايجاد زمينه براي تغييرات بنياديـن،  
پايدار و دموكراتيك است. بيش از صد سال است كه ميهن ما براي اين جـهـش      

انتظار ايسـتـاده    كيفي كه به بسيج نيروهاي اجتماعي و رهبري جنبش نياز دارد، به
بايست در مقابل رژيم ديكتاتوري فعاالنه، شجاعانه، و بـا تشـخـيـص          است. مي 

هاي آينده ميهن را آگاهانه به  هاي داخلي و خارجي تعيين كننده، روند تحول عامل
سوي گذر از ديكتاتوري جهت داد. در غير اين صورت، كشور ما در آينـده تـداوم      

اقتصادي و    -تري در زمينه هاي اجتماعي استبداد حاكم و پيامدهاي بسيار مخرب
 حق حاكميت ملي را  شاهد خواهد بود.  
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داري و رژيم حاكم بـر   مبارزه طبقاتي جاري در ايران و به نيابت از سرمايه
هاي حزب توده ايران دشمني پيگير و ستيزگر بـا     ميهن بود كه در فعاليت

ها، در كـوران مـبـارزه       ديد. اين گونه كوشش  كشانه خود را مي منافع بهره
توده ها، جوهر واقعي خود را نشان دادند و از سوي زحمـتـكـشـان طـرد        

حـزب  ” ،   “ نيروي سـوم   ” هايي مانند  يي از حزب شدند. امروزه حتي نشانه 
ها، وجود ندارد. آشكار است و پنـهـان     مظفر بقائي، و جز اين “ زحمتكشان

هـاي     توان داشت كه، اين نيروهـا در دوره مشـخـصـي، ضـربـه               نمي
باري بر جنبش مردم زحمتكش در راه دسـتـيـابـي بـه آزادي،             هالكت

دموكراسي، و عدالت اجتماعي، وارد آوردند. البته نـيـروهـاي صـادق و            
هـاي   ، به ويژه در محفل1350و  1340هاي  هاي دهه مبارزي نيز در سال

دانشجويي و با پرچم مبارزه براي سوسياليسم، به مـيـدان آمـدنـد كـه            
ها با رژيم ديكتاتوري و وابسـتـه بـه         طورِعمده در راستاي مبارزه توده به

و  “ هاي فدائـي خـلـق      سازمان چريك” كردند.   امپرياليسم شاه حركت مي
خـورشـيـدي در         50و  40هاي  در دهه“  چپ نو” نيروهايي كه زير لواي 

ايران مبارزه مسلحانه چريكي را آغاز كردند، از جمله حـامـيـان چـنـيـن         
اين نيروها نيز شعار ضرورت تشكيل حزب طبقه كـارگـر   يي بودند.    مبارزه

 -را مي دادند كه با حزب توده ايران مرزبندي هاي مشخـص سـيـاسـي      
 ايدئولوژيك داشته باشد.  

حزب ما در همان دوران در برخورد به برداشت و شـيـوه عـمـل ايـن          
هـاي     هاي تئوريك، الگوبـرداري  نيروهاي جوان، از جمله ذهني بودن پايه

هاي جهان و از جمله در آمـريـكـاي     شان از مبارزه در ديگر منطقه ناشيانه
التين و خاورميانه، و نداشتن شناخت از بافت طبقاتي و نيازهاي جـامـعـه    
ايران در آن محدوده تاريخي به نقد كشيد. بخش وسيعي از اين نيروها در  

خورشيدي، و در روندي كـه     50هاي دهه  هاي سياسي سال جريان تحول
منجر شد، با تجربه آموزي از اين رخداد تاريخـي،   1357به انقالب بهمن 

ويژه در زمينه مرتبط با پيـش   به -هاي نظري باورهاي خود را برخي از پايه
بازبيني و تصـحـيـح         -اي در جامعه روز ايران هاي پايه هاي تحول شرط

كردند. متأسفانه شكست انقالب بهمن، به دليل خيانت روحانيت حاكم بـه   
هـاي مـبـارزان راه         ها و شعارهاي انقالب و يورش خونين به صف هدف

بهبود زندگي زحمتكشان و طبقه كارگر، به ويژه حـزب تـوده ايـران و          
سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، و مسلط كردن جو پليسي بر كشـور،    

 اين روند را نا تمام باقي گذاشت.
ترديد بحث درباره راه كارهاي ممكن در جامعه ايران پس از شكست  بي

انقالب بهمن، با هدف استقرار دموكراسي و رعايت حقوق بشـر، و نـيـز        
اينكه رسالت نيروهاي مدعي دفاع از مردم در اين رابطه چيسـت و چـه       

اند. و همچنيـن ايـنـكـه         ها مطرح بوده تواند باشد، همواره در اين سال مي
ايران در اين روند چگونه بايد عمل كند، و شـعـارهـا و الـگـوي          “  چپ” 

 ها بوده است.  اش چه بايد باشد، در مركز اين بحث مبارزاتي
طبيعي است كه دوره مهاجرت طوالني، تغييرهاي عمـده در مـوازنـه        

به ويژه پس از شكست ساختمان سوسياليسـم در     -نيروها در پهنه جهان
و تهاجم هدفمند امپرياليسم و    -اتحاد شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي

اقتصادي خود بر خاورميانـه، بـر      -جانبه هژموني سياسي كارگيريِ همه به
هاي نظريِ برخي از نيروهاي تا ديروز مبارز در راستاي امر طـبـقـه       بنيان

ها تغييرهاي عمـيـق و      كارگر، اثرهايي مشخص داشته است. برخي از آن 
اي در پايگاه نظري خود وارد كردند، و در راستاي اين تغييرها، بـه   گسترده

هايي بايد داشته  چه ويژگي“  چپ” و اينكه نيروي “  چپ” بازتعريف ماهيت 
هايي، بيشتـر   ها، در مرحله اند. متأسفانه اين كوشش  باشد، سعي بسيار كرده

هاي جامعه ايـران و بـر پـايـه الـگـو                  هاي بيگانه با واقعيت از ذهنيت
هايي كـه،   اند، جامعه هاي اروپايي متأثر بوده هاي مصنوعي از جامعه برداري

 -هـاي اقـتـصـادي         ها، تـحـول     داري در آن دليل مرحله رشد سرمايه به
لـحـاظ مـادي،       يافتگيِ بافت طبقاتي، به م ها و قوا شان، و ويژگي اجتماعي

 “ چـپِ ” هاي بسيار با شرايط كشور ما دارنـد.        تاريخي، و فرهنگي تفاوت
فارغ از مبارزه براي آلترناتيو سوسياليسم، يعني امـري كـه در بـرخـي             

اي از نيروهـاي سـوسـيـال        دهيِ ويژه بر پايه سازمان -كشورهاي اروپايي
در “  اتحـاديـه اروپـا     ” گيريِ  ها و در اوضاع و احوال خاص شكل دموكرات

توانـد در     مطرح شده است، نمي -داري جهاني مقام قطب اروپاييِ سرمايه
شرايط كشوري مانند ايران موضوعيت داشته باشد. ما معتقد هسـتـيـم و       

بايست با در نظر گـرفـتـن       ايم كه، نيروهاي چپ و مترقي كشور مي بوده
داريِ  دقيق و مسئوالنه بافت طبقاتي جامعه، تاريخچه و مسير رشد سرمايه

حاكم بر ايران و طبقه كارگر و ديگر قشرهاي زحمتكش، و همچنين تعـيـيـن    
هاي آتي را در كشور تعيين كنند و  كردن مرحله مبارزه، نيروهاي محركه تحول

درنگ زحمـتـكـشـان در شـعـارهـاي             هاي ضروري و بي با بازتابيدنِ خواست
به مسئوليت تاريخي  -هم شعارهاي تاكتيكي و هم استراتژيكي -شان مبارزاتي

خود نسبت به جنبش مردمي عمل كنند. تعيين دورنماي سوسياليسم در حكـم   
، و قائل بودن به وجود آلترناتيوي مشـخـص از       “ چپ” هدفي درازمدت براي 

سرمايه داري در حال حاضر، در تعريف هويت چپ امري ضروري و اخـالقـي     
 است.    

اي ما است كه، پذيرش سوسياليسم، در مقامِ آلترناتيو سـرمـايـه     اين باور پايه
اي كه در راه تـأمـيـن عـدالـت         هاي سياسي ها و سازمان داري، از سويِ حزب
كنند و خواهان عمق بخشـيـدن،    هاي فرو دست مبارزه مي اجتماعي براي طبقه
ست ضروري. امروز   ناپذير كردن اين گونه تغييرهايند، امري گسترش، و برگشت

داري در اين يا آن كشور و يـا مـحـدود كـردنِ            ديگر سخن گفتن از سرمايه
رسد. با توجه بـه    اي خاص، منطقي به نظر نمي هاي آن در مرزهاي ملي ويژگي

گردش شتابان سرمايه مالي، سرعت گردش كاال از كشوري به كشور ديگر، و   
يي به منطقه ديگر (البته با سرعتي كـمـتـر از          نقل مكان نيروي كار از منطقه

هايي از مـواد     سرمايه مالي و گردش كاال )، و همچنين نياز به انرژي و انبوهه 
داري دير  آيند، سيستم سرمايه دست مي يي از جهان به خام كه هر يك در نقطه

شده سرنوشت دور افـتـاده تـريـن            زماني است كه در مرتبه سيستمي جهاني
هـاي مـالـي         هم گره زده است. وجود و عملكرد سازمـان   هاي دنيا را به نقطه

، و مـركـزهـاي      “ بانك جهاني” ، “ المللي پول صندوق بين” اي همچون  جهاني
، و كشورهـاي  “ اتحاديه اروپا“در لندن، اياالت متحده، كشورهاي عضو  “ مالي“

داري را در سمت و سوي منافع امپرياليستـي   شرق آسيا، كاركرد سيستم سرمايه
تواند بدون ارائه نقـد و     مي “ چپ“كنند. آيا نيرويي   در همه نقاط دنيا تنظيم مي

داري بومي خود، پيوندهاي آن بـا سـرمـايـه          نظري همه سويه درباره سرمايه
 ”چـپ “خارجي، و آلترناتيو مورد نظر خود در رابطه با آن، جايگاهي با عنـوان    

 داشته باشد؟   
،  1340توان گفت كه در ايران، بـعـد از اصـالحـات دهـه               با قاطعيت مي

داري در مقام نظامي مسلط در كشور حاكم شد. البتـه پـيـش از آن،            سرمايه
هـاي     داري در كشور، مرحله به مرحله، گسترش يافت و بحران سيستم سرمايه

  هاي گذار البته با شدت و ضعـف  گذار متعددي را پشت سر گذاشت. اين بحران 
داري تقريباً در اغلب كشور  متفاوت شامل حال همه كشورها بوده است. سرمايه 

ها تا دست يافتن به تسلط كامل، مجبور بوده است كه چندين بحران گـذار را    
پشت سر بگذارد. در نوع كالسيك آن، انقالب فرانسه را داريم كه از دهه سوم  

ادامه يافت. البته اغـلـب       19ميالدي شروع شد و تقريباً تا اواخر قرن  18قرن 
هاي گذار از ساختاري به ساختـاري نـوتـر       هاي اين دوره را بايد بحران بحران

)   هاي سيستماتيك (نظام  ارزيابي كرد، و با بحران بحـران  “يا  “ اضافه توليد“مند
ها را همسان نيانگاشت. در كشورهاي   آن“  بحران انباشت سرمايه“و يا  “ انرژي

داري غير كالسيك، موسوم به رشد پروسي را شاهديـم   ديگري ما رشد سرمايه
هاي دوران گـذار را     اند و بحران كه با ياري قدرت دولتي، خود را گسترش داده

داري مانند  داري در كشورهاي معروف سرمايه اند. رشد سرمايه  پشت سر گذاشته
اند. اما در كشورهاي خاوري كه رشد سرمايـه    آلمان، ايتاليا، و ژاپن از اين دست

داري را ديرتر شروع كردند، اين نوع رشد، يعني رشد سرمايه داري دولتي، بـا    
توانيم دوره سلطنت  نوعي از سياست بناپارتيستي شيوه مسلط بوده است. ما مي 

رضا شاه را در ايران در زمره اين گونه از رشد سرمايه داري ارزيابي كنيـم. دو     
گيري اين شيوه رشد در كشورهاي شرقي و يا توسعه نيافتـه،   دليل عمده شكل

داري و در ثاني، متمركز نبودن سرمايه كـالن   نخست دير هنگاميِ رشد سرمايه
 در بخش سرمايه ملي بوده است. 

گذار  ترين سرمايه در آستانه انقالب بهمن، در ايران هنوز دولت در مقام بزرگ
در اقتصاد كشور بود. دالرهاي نفتي(پترو دالر) نيز در دست دولت بود. بـخـش       

گيري بود،  خصوصي قدرتمندي كه با سرمايه جهاني در پيوند بود در حال شكل
سرعت ثروتمـنـد    كه بخش نو كيسه آن، با سودبري و تكيه بر قدرت دولتي، به

داريِ ملي ضعيف و در فشار بود، و سرمايه تجاري سنـتـي و      شده بود. سرمايه 
داري در ايران  بندي اصلي سيستم سرمايه استخوان -همراه با صنوف -قدرتمند

، “ ايران ميان دو انـقـالب    ” مند  دادند. دراين باره، در كتاب ارزش  را تشكيل مي
 نوشته پروفسور يرواند ابراهاميان، آمار بسيار مفيدي ارائه شده است.

داريِ وابسته (كمپرادور) و قدرت سياسي حامـي     سرمايه 1357انقالب بهمن 
داري تجاري سنتي كه ارتباطي تنگاتنـگ بـا      آن را، در هم كوبيد، ولي سرمايه

هاي حساب شده، خود را حامي انقالب  گيري گرا داشت، با موضع روحانيت سنت
جا زد و در قدرت سياسي برآمده از انقالب شريك شد. در مـرحلـه بـعـد از            
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فروپاشي نظام سلطنتي، موضوع سمت گيري اقتصادي و سـيـاسـي بـه       
اي فرارويِ حاكميت برآمده از انقالب تبديل شد. در بـيـن       مسئله اساسي

اي    نيروهاي چپ و دمكرات و ملي، حزب توده ايران تنها جريان سياسي
هاي دمكراتيك و ملي را به منظور سـمـت گـيـري        بود كه برنامه تحول

 انقالب ارائه داد.
به اين مهم به لحاظ تحليلي بايد اذعان كرد كه، با عـدول رهـبـريِ        

گيريِ مردمـي، سـيـسـتـم         برآمده از انقالب از شعارهاي كليدي و سمت
داريِ عقب مانده و غيرمولد، مرحله به مرحله، در كشور باز سـازي   سرمايه

شد. دولت كانون نزاع باندهاي تمركز سرمايه شد كه تا اكنون نيز ادامـه     
هـاي بـزرگ        دارد، و به اين دليل كه، پس از انقالب كنترل اغلب بنگاه

اقتصادي به دولت سپرده شد. در نمونه ويژه ايران، به دليـل شـكـسـت        
اي    داري   هاي سيستم سرمايه داري ايران سرمايه انقالب بهمن، بر ويرانه

بوروكراتيك زائيده شد. تمركز سرمايه با سوءاستفاده از قدرت سياسـي از     
هـاي     ها و بنگـاه  سوي نيروهاي نظامي، انتظامي، و امنيتي، ايجاد شركت

هاي نجومي به  هاي ملي و رانت دهيِ اموال دولتي و سرمايه مالي، وجهت
سمت آن، سرمايه داري بوروكراتيك نويي در كشور به وجود آمـد. ايـن      

آوري و تـمـركـزِ           گيريِ آن و نحوه گرد سرمايه داري، بنا به نوعِ شكل
هـاي     سرمايه، كه استفاده از قدرت انحصاريِ سياسي، عدول از هـدف     

 انقالب، و سركوب بود، به شدت ضد دمكراتيك است.
يابيِ سرمايه داري نشان داده اسـت   گيري، انسجام، و قدرت تاريخ شكل

گيرد، از  كه، اين سيستم اقتصادي در ارتباط با موقعيتي كه در آن قرار مي
هـاي     رويي با بحران جمله نحوه گردآوري، انباشت، تمركز سرمايه، و رويا

دهد. اين رفتـارهـا     مختلف، رفتارهاي سياسي گوناگوني را از خود بروز مي
هـاي     توانند سياست ليبرال دمكـراسـي، و يـا سـيـاسـت             از جمله مي

هاي مذهبـي   گرانه در لواي توجيه بناپارتيستي، و يا فاشيستي و يا سركوب
هـاي   باشد. بورژوازي بوروكراتيك در ايران به دليل اينكه انبوهي از ثروت 

ملي در كنترل دولت قرار دارد، انباشت سرمايه خود را بـايـد از طـريـق         
طورِكامل به انحصار مطلق قدرت  غارت اين اموال تأمين كند، بنابراين، به

سياسي نيازمند است و رفتار سياسي آن با سرشت اين سـرمـايـه داري        
داري، اگر چه رفتار سياسي خود را در لـفـافـه         عجين است. اين سرمايه 

كند، ولي سيستم اقتصادي حاكم بر كشور را  هاي مذهبي پنهان مي توجيه
داري سازمان داده است. رژيـم واليـت       در تطبيق با آخرين مدل سرمايه

ترين شكـل آن     رحمانه فقيه در ايران مدل اقتصادي نوليبراليستي را با بي
داري    به اجرا گذاشته است. حاميان سرمـايـه    “ شوك درماني“يعني شيوه 

تـر و       نوليبراليستي در كشور با شعار خصوصي سازي هـرچـه سـريـع        
داري بوروكراتيك و ضد دمكراتيك در  بيار معركه سرمايه تر، آتش گسترده

كشور شده اند، و در نتيجه، خواسته يا ناخواسته، در خدمت آن قرار گرفته 
در جامـعـه ايـران بـه          “ چپ” اند. با اين توضيح و بر اين پايه است كه  

داري و      تعريفي مشخص و شفاف از نگرش خود نسبت بـه سـرمـايـه        
 همچنين سوسياليسم در حكم جايگزين آن، نيازمند است.  

 “ چـپ ” گيري يك حزب  بحث ما با آناني است كه به امكان شكل    
داري و  آلـتـرنـاتـيـو آن در             بدون موضع گيري درباره سيستم سرمايه

چارچوب سوسياليسم، معتقدند، و سـؤال مـا از آنـان ايـنـسـت كـه،                   
هاي دموكراتيك بودن سرمايه داري در شرايـط خـاص ايـران         مشخصه

داري، ايـن       گيريِ سرمايـه  چيست؟ ما معتقديم كه، در تمام تاريخ شكل
يي از رشد خود تالش كرده است كه از نظر فلسفي،  سيستم در هر مرحله

ايدئولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي، خود را  تـعـريـف و        
توجيه كند. حتي در شرايط كنوني كه اقتصاد نوليبرالـي مـدل مسـلـط          

هاي گوناگون و حتـي در     سرمايه داري جهاني است، وجود آن در عرصه
كارگيريِ خشونت توجيه شده  قالب ايدئولوژي تفسير شده و در راستاي به

است. نظريات ارائه شده از طرف معماران نوليبراليسم همچون: هـايـك،       
ميلتون فريد من، فوكوياما، و ديگران، كه  از طرف سيستم سرمايه داري   

 اند، گواه روشن اين ادعاست.    كاربرد عملي پيداكرده
بـايسـت در        سئوال اين است كه، آيا چپ در مقام جرياني سياسي مي

هاي آن و    چگونگي طرح و دفاع از    رابطه با نظام اقتصادي و مشخصه
يـي اي       يي را ارائه بدهد يا بدون هيچ برنامـه  آلترناتيو مردمي آن برنامه

بايست شرايط داخـلـي      يي حداقل مي عمل كند؟ مسلماً براي ارائه برنامه
وجهاني را مورد بررسي قرار دهد و براي اين بـررسـي ضـروري اسـت         
مشخص شود كه از كدام اسلوب بررسي بايد سود ببرد و كدام مدل رشـد  

هاي پرطمطراق  دهيِ پروژه مورد نظر است. آن چپي  كه امروز در قالب سازمان 
شود، مفهـوم خـام، مـبـهـم، و             مطرح مي“  حزب چپ بزرگ در ايران” ايجاد 
يي است، كه بخش چشمگيري از آن سر در گم است و از اسلـوب   الخلقه ناقص

برد. از گذشته خود به داليل نامعلومي   بررسي شناخته شده و  متوازني سود نمي
دارد. در مجموعـه    يي نامعلوم و مشكوك گام بر مي بريده است و در مسير آينده

توان حتي يكي دو اظهار نظر را    نظرات عنوان شده در رابطه با حزب چپ نمي
 پيدا كرد كه با هم به طور منطقي مرتبط باشند.  

مهم تر اينكه الگوي راهنماي سازماندهي مراحل تشكيل اين حزب شباهـت  
هاي صوري زيادي با روندي دارد كه دو نيروي سياسي يكي از كشـورهـاي       

سال قبل در پيش گرفتند.  بديهي است كه نسخه بـرداري      6اروپاي غربي در 
هاي اين چنيني عمالً به تفاوت هاي اساسي اجتماعي، سياسي و فـرهـنـگـي       

 جامعه ايران با مهد تولد اين مدل بي توجه است.  
نكته جالب ديگر اين است كه به نظر مي رسد سازمان دهـنـدگـان پـروژه         

هاي بسيار مهم را بـه نـوعـي بـه          برخي از مسئله“  حزب بزرگ چپ” تشكيل 
هايي مثل امپرياليسم، ماركسيسم و لنينيسم، و  فراموشي سپرده اند،  انگار مقوله
ها ساله جنبش چپ در ايران و جـهـان اصـالً         حزب توده ايران در مبارزات ده

يي حتي به تاريخ مبارزه طبقه كارگر ايران و    اند، و در نتيجه اشاره وجود نداشته
هاي آن نيز نشده  است. در حالي كـه اتـحـاد شـوروي و نـظـام                   فداكاري

اي ديكتاتوري به شدت نكـوهـش شـده        سوسياليستي در حكم شيوه حكومتي
گونه تحليلي، براي طراحان ايـن پـروژه مسـئلـه          است،  البته بدون ارائه هيچ
داري انحصاري و امپرياليسم موضوعـي حـل شـده         حاكميت ابدالدهر سرمايه

هاي امپرياليستي در نقطه نقطه  جهان در همين چند ساله اخير و  است. مداخله 
دو مورد آن الاقل در ايران در انقالب مشروطه و كودتاي بيست هشت مـرداد    

و  “ بانك جـهـانـي     ” و  “ المللي پول صندوق بين”اند. از  به فراموشي سپرده شده
يي در  ها در كشورهاي رشد نايافته كلمه و عملكرد آن “ سازمان تجارت جهاني“

كـدام از     شكل گرفته در مهاجرت وجود ندارد. در هيچ  “ چپِ” اين موضع گيري 
از فـاجـعـه       “ چپ” هاي تاكنون منتشر شده  در رابطه با اين حزب  گيري موضع

اقتصاد نوليبرالي و طوفان سهمگيني كه زندگي    زحمتكشان يونان،  اسپانيا و   
اي منطقي و سخني در ميان نيسـت.   گيري پرتغال را در هم كوبيده است موضع

 تواند باشد؟ ها  امري تصادفي مي آيا همه اين فراموش كاري
هاي مهم، اين سؤال نيز از سـوي     ها در موضوع در كنار تمام فراموش كاري

بايست انتخـاب   چه راه كاري را مي “ چپ” طرفداران اين پروژه مطرح است كه، 
كند. ما معتقديم كه بنياد هاي فكري يي كه نزديك به صد سال پيش سوسيال  

حـزب   دمكراسي انقالبي در كشور ما را پايه گذاري كرد و بر پايـه هـاي آن      
كمونيست ايران و ادامه دهنده آن حزب توده ايران پا به عرصه حيـات نـهـاد،      
يعني: تالش در راه تشكل طبقه كارگر در كشوري رشد نـيـافـتـه و تـدويـن            

هاي ملي و  دمكراتيـك   گيري مردمي با گرايش خواهانه با سمت يي ترقي برنامه
راه كار عملي است كه تجربه ان در ميهن ما دست آوردهاي مهمي را به همراه 
داشته است. به رسميت شناختن حقوق كارگران و زحمتكشان، تصويب قـانـون    
كار، به رسميت شناختن حقوق زنان، جوانان و دانشجويان، نفوذ عميق انديشـه  
هاي مترقي در عرصه به رسميت شناختن حقوق خلق ها و اقليت هاي مذهبي، 
مبارزه با استعمار، استثمار، امپرياليسم و واپس گرايي، و همچنـيـن گسـتـرش       
نظريه هاي مترقي درباره ايجاد تشكل هاي صنفي، اجتماعي و فـرهـنـگـي و       
همچنين حزبيت در شكل مدرن آن، از جمله دست آوردهاي جدي يـي اسـت     

 كه حزب ما به آن مي بالد.
بدون ترديد هم انقالب ايران و هم جنبش هاي اخير در خاورميانه و  شمـال  

بـعـد از           افريقا، معروف به بهار عربي، نشان داده اند كه موضوع سمت گيري
هـا را       درهم شكستن قدرت سياسي نظام كهنه، سرنوشت نهايي اين انـقـالب  

كند. آرايش نيروها، تشكل يافتگي طبقه كـارگـر و دهـقـانـان و                تعيين مي
دستان شهري، قشرهاي متوسط انقالبي، روشنفكران مردمي، و سـرمـايـه     تهي

تواند بـه انـجـام         يي روشن، مي داري ملي، و همچنين در اختيار داشتن برنامه
موفق مرحله ملي و دمكراتيك در اين كشور ها كمك كند. نيروهاي سيـاسـي    

هايي كه نگران سرنوشت و زندگي زحمـتـكـشـان و        ملي و دموكراتيك، و آن
تـوانـنـد و         واقعي و پيروان سوسياليسم علمي، مـي   “  چپ” اند،  رنجبران ميهن

جانبه عملي و مـمـكـن، پشـتـوانِ           ضروري است كه در اتحادي سياسيِ همه
 پيروزي گذار مرحله ملي و دموكراتيك در ميهن باشند.  

هاي فراگرفته از تجربه انقالب بهمن در رابطه با نياز براي ايجـاد   بياييد درس
جبهه متحد نيروهاي مدافع دموكراسي واقعي، آزادي، و عدالت اجتماعي را بـه    

هـاي     ترين رسالت نيروهاي چپ در برهه كنوني تـحـول   كار بگيريم. اين مهم 
 كشور است.    

 ادامه  حزب توده ايران، مبارزه زحمتكشان ...
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ارتش فرانسه، با حمايت متحدان ناتويي اين كشور، يعني آمريكا، انگلـيـس،   
يي را  ژانويه)، مداخله نظامي  همه جانبه  11دي ماه (   22ايتاليا و آلمان، در روز 

دركشور مالي، مستعمره سابق فرانسه در غرب آفريقا و در همسايگي الجـزايـر،   
ريزي شده از قـبـل        آغاز كرد. نيروهاي زميني و هوايي فرانسه عمليات برنامه 

خود را، با اين توجيه كه اين عمليات در پاسخ به درخواست كـمـك رئـيـس         
جمهوري مالي است، و همچنين به بهانه ممانعت از نيروهاي افراطي اسالمگرا 
كه روز قبل از آن به باماكو، پايتخت مالي، وارد شده بودند، سـازمـان دادنـد.        
واحدهاي نظامي از برخي كشورهاي همسايه آفريقايي نيز آماده پيوستن به اين 

اند. فرانسه مداخله در مالي را به بهانه نگراني از قدرت گيري و گسترش   مداخله
گرايان افراطي كه مي تواند در سراسر منطقـه گسـتـرش       محدوده عمل اسالم

يابد، و نه تنها براي قاره آفريقا بلكه حتي براي كشورهاي اروپايي دربـردارنـده   
خواه  ها اما نيروهاي ترقي كند. در برابر اين توجيه  تهديد و خطر است، توجيه مي

و مدافع صلح در جهان، اقدام فرانسه را نقض آشكار منشور سازمان ملل و در     
منظور دستيابي به مـنـابـع     طلبانه امپرياليسم فرانسه به هاي توسعه راستاي طرح

مواد خام سرشار اين كشور فقر زده آفريقا قلمداد كردند. كشـور مـالـي داراي         
هاي نفت و گاز( در بخش شمالي اين كشـور)    منابع غني اورانيوم، طال، و حوزه

هاي صوفيگرانه پيروي مي  است. اكثر مردم مالي مسلمانند، ولي عمدتاٌ از سنت 
انساني يك ساله اخير در مـالـي را بـايـد يـكـي از                -كنند.  بحران سياسي 

هاي طبيعي عملكرد امپرياليسم در ليبي دانست.  در جريان مـداخلـه       محصول
نظامي و غيرقانوني كشورهاي ناتو در ليبي، امپرياليسم با مسلح كردن و فراهم 

هاي جنايتكار سلفي وجـهـادي، عـمـالٌ و          هاي مالي براي گروه آوردن امكان
هاي تروريستي در سراسر منطقـه يـاري      گيري سازمان آگاهانه به رشد و قدرت

 رسانيد.   
هـاي     هـاي گـروه       دولت فرانسه مدعي است كه، در پي از سرگيري حملـه 

ها از شمـال   ماه)، و پيشروي آن  دي 21(   2013ژانويه  10جهادي ( اسالمي) در 
سمت جنوب و اشغال شهر باماكو و گسترش خشونت و كشـتـار       اين كشور به

مردم، نيروهاي نظامي خود را براي كمك به ارتش مالي و ايجاد شرايط صلـح  
 آميز، به اين كشور روانه كرده است.
ماه)، ضمـن    دي 23ژانويه (  12يي در تاريخ  حزب كمونيست فرانسه، در بيانيه

هاي جهادي به جنوب اين كشور، و  هاي مردم مالي از هجوم گروه تائيد نگراني
خطري كه از جانب نيروهاي تندروي اسالمي متـوجـه حـقـوق انسـانـي و             
دموكراتيك شهروندان مالي و آزادي، عدالت، و ثبات كشور مالي و تمام منطقه 

كـنـد:    است، اقدام تجاوزگرانه دولت فرانسه را تقبيح كرد. اين بيانيه تصريح مي 
حزب كمونيست فرانسه يك بار ديگر نگراني خود را در برابر شرايط خطرناك ” 

هاي مسلحانه در مالي ابراز مي دارد. دخـالـت       تازه، ناشي از سرگيري درگيري
بستي اسـت كـه        نظامي فرانسه در بردارنده خطر بزرگ جنگ و افتادن در بن

اي نـدارد. ايـن       حل  واقعي ودائمي براي مردم مالي و باز سازي كشور هيچ راه
ها را بر انگيخته است، زيرا كه جـان   هاي گروگان حق خانواده دخالت، نگراني به

دانيم دنيس الكس، كـه     طورِجدي به خطر انداخته است. از طرفي مي  آنان را به
اداره كـل    ” در سومالي به گروگان گرفته شده بود، جمعه شب، در پي عمليات   

فرانسه، از سوي زندانبانانش به قتل رسيده اسـت. ايـن       “ امنيت خارج از كشور
 “هاي اين عمليات نظامي است. نشان دهنده خطرهاي حاد و محدوديت

حزب كمونيست فرانسه ياد آور مي شود كه، پاسخ به درخـواسـت كـمـك       ” 
رئيس جمهوري مالي، مي بايست در چارچوب ماموريت سازمان ملل متحـد و    
اتحاديه آفريقا، زير پرچم سازمان ملل متحد، به وسيله نـيـروهـاي مـالـي و            
آفريقائي، در انطباق دقيق با منشور سازمان ملل متحد و در محدوده حاكمـيـت   

تواند خـواسـتـار       مالي  انجام مي گرفت. فرانسه، نيروي استعمارگر سابق، نمي 
باشد. اين مداخله نظامـي،    “ فرانس آفريقا” جويانه گذشته  هاي سلطه ادامه روش

اي كـه بـه          هاي شورشي گو با گروه و لزوم جستجوي راه حلي سياسي و گفت
تروريسم وابسته نيستند و به تماميت ارضي كشور مالي احترام مي گـذارنـد را     

كند. اين همان چيزي است كه قطعنامه سازمان مـلـل خـواسـتـار          منتفي نمي
هاي شمال و جنوب، و برخوردهاي خشـونـت      ها بين منطقه درگيري“  ست.  آن

اي دارد. در دوره استعـمـار فـرانسـه،         هاي تاريخي طوالني آميز در مالي، ريشه
شمال و جنوب كشور( درآن زمان سودان فرانسه ناميده مي شد) بـا دو روش        

واسـطـه در      شد: مديريتي غيرمستقيم در شمال و حكومتي بي  متفاوت اداره مي
جنوب. بدين شكل شمال كشور مالي نسبت به جنوب توسعه نيافت.  پـس از        

، اين وضع ادامه يافت و به نخـسـتـيـن     1960استقالل كشور مالي در سپتامبر 

، منجر گرديـد كـه بـه        1963شورش نيروهاي مستقر در شمال در سال 
هايي از جمعيت مالي براي پيدا كردن كـار     سختي نيز سركوب شد. بخش 

هـاي   ويژه در دوران خشكسالي سال به الجزيره  و ليبي مهاجرت كردند، به
. قذافي بخشي از آنان را در مقام سرباز استخدام كرد. بر همين پايه    1980
از سر گرفته شد كه به تصويب مـوافـقـتـنـامـه        1990ها در سال  شورش

منجر گرديد، كه تنها بخشي از آن عـمـلـي شـد:        1992اي در سال  ملي
مبارزان  در ارتش استخدام شدند و مديريتي غير متمركز بر قرار شـد. در     

يي انجام نپذيرفت، در نـتـيـجـه، سـرخـوردگـي و                 هر صورت  توسعه
 هاي بعدي را موجب گرديد. شورش

هاي جهادي ليبي كه پس از سرنگوني قذافي  بـا       از سوي ديگر، گروه
هايشان به كشورهاي مجاور از جمله مالي سرازير شده بـودنـد، بـا       اسلحه
اي كه به كشـتـه    كه سابقه عمليلت تروريستي -هاي جهادي الجزاير گروه

با القاعده در مغـرب   -شدن بيش از صد هزار نفرانجاميد در كارنامه داشتند
، موجائو وانصارالدين، كه نقطه مشـتـركشـان اجـراي         (“ اكمي“اسالمي ( 

هـاي     ها داراي امكان شريعت اسالمي است، در ارتباط و تماس بودند. آن 
دهـي     اي را سازمان هاي گسترده توانستند فعاليت مادي فراوان بودند و مي

را از ميدان بدر كرده و  “ ام ان ال آ“ها موفق شدند جنبش  كنند. اين گروه 
 به ترك شهرها مجبورشان كنند. 

طلـب   هاي اخير در مالي و قدرت گيري نيروهاي جدايي رخدادهاي سال
به كـودتـاي افسـران         2012اسالمي در شمال اين كشور، در ماه مارس 

جوان ارتش مالي انجاميد كه معتقد بودند كه دولت مركزي منـابـع الزم     
براي مقابله ارتش با جدايي طلبان شمال اختصاص نداده است. اين كودتـا   
در واقع موجب تضعيف دولت مركزي شد، و زمينـه يـورش نـيـروهـاي          

دي ماه را فـراهـم        21جهادي به جنوب كشور و اشغال پايتخت در روز 
آورد.  در واقع دولت مالي و رئيس جمهوري آن، آمادو توماني تـوره، بـا        

 (“جي اس پي سي“) “موعظه ونبرد”اجازه دادن به استقرار گروه سلفيست 
تغييـر  “  اكمي“كه در ابتدا چند ده نفري بيش نبودند و بعداٌ به  -در منطقه 
و توسعه بخشيدن به ترافيك مواد مخدر، مسئوليت سنگيني در  -نام دادند

تغيير اوضاع و قدرت يافتن گروهاي جهادي دارند. بـراي درك دقـيـق           
هـاي   و گروه “ ام ان ال آ“هاي مالي، ضروري است كه ميان جنبش  تحول

مي تواند به ايجاد شكلـي   “ ام ان ال آ“جهادي تفاوت قائل شد. مذاكره با  
وجـود     هايي براي توسعه ناحيه شمال بـه    از خودگرداني بيانجامد و امكان

هـائـي      يي و يا شكست آن، باز شـورش  آورد. برگزار نكردن چنين مذاكره 
يي مي تواند بـه     چون گذشته را موجب خواهد شد. موفقيت چنين مذاكره 

 حل مسالمت آميز اين درگيري منجر شود.
آقاي فرانسوا اوالند، رئيس جمهوري فرانسه، در سخنانـي در هـفـتـه         
گذشته، از اين حقيقت پرده برداشت كه مداخله نظامي فرانسه در مـالـي     
مي تواند طوالني مدت باشد. او در هشتمين روز عمليات در برابر سربازان  

زمـان الزم    ” گويد: مدت زمان دخالت نظامي در مالي    مستقر در بريو، مي
خـواهـد بـود... و ايـن               “ براي شكست تروريسم در اين بخش از آفريقا

حد ومرز نمي ” و “ ...  در ساحل بيش از پيش وحششتناك است” تروريسم 
در عين حال فـرانسـه    ...“ شناسد، مالي، نيجر، ليبي، و حتي جنوب الجزيره

سازمان ملل نـيـز خـارج       2085كوشش مي كند كه از محدوده قطعنامه 
” يي كه خود نماينده فرانسه در سازمان ملل معتقد اسـت:      نشود، قطعنامه

فرانسه تنها نيست و كشورهاي اروپائي از هـر     ” و “...  اعالم جنگ نيست
اي    ديگر صحبت از ايجاد منطقه امنيـتـي    .“ لحاظ به آن كمك مي كنند

 قبل از واگذاري آن به نيروهاي آفريقائي در ميان نيست.
نفر از سربازان آفريقائي وارد    200بنابرگزارش خبر گزاري فرانسه، تنها 

ها منتظر برگزاري كنفرانس  آديـس   نظر مي رسد كه آن اند. به  باماكو شده
هائي در  اند كه در آن تصميم بهمن ماه)  10(    2013ژانويه  29آبابا، در روز 

ارتباط با وضعيت مالي گرفته خواهد شد. اتحاديه اروپا هم اعـالم كـرده        
 ميليون يورو كمك خواهد كرد. 50است كه در اين رابطه 

هاي تحميل شـده   مردم مالي بهبود وضع زندگيشان را خواهانند. برنامه  
هـاسـت      هاي نوليبرالي سال و سياست “ صندوق بين المللي پول“از جانب 

هـاي     كه توسعه ساختارهاي زيربنائي را فلج كرده است. اين جنگ هزينه 
همراه دارد. با جستجوي راه حلي مسالمت آمـيـز،       فراوان مالي و جاني به

اي چـون جـاده،        ها مي تواند صرف ساختنِ زيربناي اقتصادي اين هزينه
سازمان اصلي چپ ماركسيست در مالي، سـازمـان       قنات، و صنايع شوند. 

يي،  ضـمـن    همبستگي آفريقا براي دموكراسي و استقالل، با صدور بيانيه
حمايت از جنگ نيروهاي ارتش مالي برضد شورشيان جهادي مسـلـمـان،    

توانند به جنگي فـرسـايشـي، و در           هشدار داد كه رخدادهاي كنوني مي
 ها بيانجامد. نهايت، به توجيه اشغال كشور از سوي خارجي

حزب توده ايران، مداخله نظامي فرانسه در كشور مالي را، با هر بهـانـه،   
 پوشش، و يا توجيهي،  محكوم مي كند!    

ما مداخله نظامي فرانسه دركشور مالي را 
 محكوم مي كنيم!
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اكسيد كربن به ازاي هر واحد توليد نـاخـالـص     درصد كاهش گاز دي 17*  
 ملّي؛
ميليون مترمكعب افزايـش   600ها، و  درصد افزايش سطح جنگل 21/66*  

 درختان جنگلي
محـيـطـي كشـور        مردم چين هر روز بيش از پيش نسبت به مسائل زيست

هـاي     كنند. در پاييز همين امسال، به علت اعـتـراض      آگاهي و توجه پيدا مي
آميز مردم نسبت به طرح توسعه يك كارخانه پتروشيمـي در شـهـر         مسالمت
در جنوب شانگهاي، آن طرح لغو شد. حزب كمونيست چين   “ بو نينگ” بندري 

 داند. توسعه متناسب با سالمت محيطزيست را ضرورتي مبرم مي
 

 انقالب شهري و فشارهاي اجتماعي
شناختي عظيمي نيز وجود دارند كه بايد از سر راه بـرداشـتـه       موانع جمعيت

زودي جمعيت شهرنشين چين براي نخستين بار در تاريخ كشـور از       شوند. به 
شود كه ايـن بـدان        بيني مي درصد كل جمعيت خواهد گذشت. پيش  51مرز 

ميليون شغل براي شهرنشينان بـايـد    45معناست كه فقط در پنج سال آينده، 
درآمد ساختـه   هاي كم ميليون خانه براي خانواده 36ايجاد شود. عالوه بر اين،  

شود كه ميانگين طول عمر به مـيـزان      يا نوسازي خواهد شد. تخمين زده مي 
ميليون خواهد  390ميليارد و  1يك سال باال خواهد رفت، و جمعيت كشور به 

ميليوني نسبـت بـه سـال         130انگيز  رسيد، كه حاكي از يك افزايش حيرت
تـر ثـروت        است. به منظور برانگيختن تقاضاي داخلي و توزيع عادالنه 2000

كشور در ميان توليدكنندگان اين ثروت، قرار است كه حداقل دستمزد به طـور  
درصد افزايش داده شود. در عين حـال، طـرح       13كم  ميانگين هر سال دست

 357بازنشستگي توسعه داده خواهد شد تا همه ساكنان مناطق روستايـي و      
 ميليون تن از جمعيت ساكن شهرها را در بر گيرد.

نـاديـده    “ غـربـي  ” هاي    دستاوردهاي اجتماعي كشور نيز غالباً توسط رسانه
ميليون نفر  620هاي اخير توانسته است بيشتر از  شود. چين در سال  گرفته مي
نجات دهد و بيرون بكشد. اين رقـم      -المللي هاي بين بنا بر تعريف -را از فقر

تواند ساكن بمانـد   بيشتر از كل جمعيت ساكن اتحاديه اروپاست! اما چين نمي 
 و درجا بزند.

 
 اقتصاد

هاي تازه را از سر بگذراند، البته بايد بـه     چين براي اينكه بتواند اين چالش
تا كنون، سـرعـت      1357افزايش توليد ناخالص ملي خود ادامه دهد. از سال  

رشد اقتصادي چين، به عنوان يك اقتصاد عمده و قدرتمند، در تـاريـخ ايـن      
سابقه بوده است. در طي اين مدت، توليد ناخالص ملي چين هر سال   كشور بي

درصد رشد داشته است. رهبري جديد چين بايد كشور را   9/9به طور ميانگين 
در يك دوره دشوار سكون جهاني كه اثري جدي بر اوضاع چين دارد، هدايت 

تواند صرفاً به صـادرات خـود بـه كشـورهـاي             ويژه، چين ديگر نمي كند. به 
هايش اتـكّـا      داري پيشرفته، يا برخورداري از مزيت پايين بودن قيمت سرمايه

تسـه و       كند، چرا كه در مناطق عمده صنعتي كشور، در اطراف دلتاي يانـگ 
دونگ، دستمزدها مرتباً باال رفته است [و مـنـجـر بـه             استان جنوبي گوانگ

 افزايش قيمت محصول صادراتي شده است].
درصـد در       7بيني شده چين در دهه آينده، اندكي بيش از    نرخ رشد پيش

يي پيشين، نرخ كمتري است. ايـن      هاي برنامه سال است، كه نسبت به هدف
بدان معناست كه در يك دهه آينده، حجم اقتصاد كشور دوبرابر خواهد شـد.    

ترين اقتصاد جهان خواهد شد، كه پيامدهاي گوناگوني در  زودي چين بزرگ به
يي خواهد داشت. حزب كمونيست چيـن بـا       امر توازن قدرت جهاني و منطقه

هاي معيني براي تجديد سازمان اقتـصـاد كشـور بـه          ها و برنامه تنظيم طرح
منظور بهبود بارآوري توليد و باال بردن تقاضاي داخلي، تالش كرده است تـا    

 ها عبارتند از: ها و برنامه اين عوامل را در نظر بگيرد. از جمله اين طرح
درصد توليد ناخالص ملّـي،   2/2. افزايش بودجه تحقيق و توسعه تا ميزان  1

 به منظور افزايش بارآوري و بازده توليد.
درصد كنونـي   43. افزايش سهم بخش خدمات در توليد ناخالص ملّي، از  2
 درصد. 47به 

هاي نوظهور و نـويـن مـثـل          . تشويق و ترويج صنايع مرتبط با فناوري 3
هاي) خورشيدي براي توليـد بـرق، و         هاي (پانل  هاي برقي، صفحه اتوموبيل

تر و سبـزتـر    مشابه آن. اين اقدام با تالش چين براي يافتن منابع انرژي ارزان 
 زيست) و استفاده مؤثرتر از آن كامالً هماهنگ است. تر براي محيط (مناسب

. و از        4 حزب كمونيست چين ... 18ادامه  كنگره 
تـر،   همه مهم

باالتر بـردن    
سطح زندگي 
ــت   ــي ــع ــم ج
كشور به طور 

 كلي.
ــه  ــودجـ بـ
ــوزش در    آم
ــه     ــن ب ــي چ

رسيد، كه در مقايسه با رقـم     2011درصد توليد ناخالص ملي سال  3/93
مشابه در ديگر كشورهاي آسيايي قابل مقايسه با چين، مانند هندوستان و 

درصد)، ميزان مناسبي است، اما هنوز از ديگـر   3اندونزي (هر دو در حدود 
 تر است. كشورهاي سوسياليستي در حال رشد، مثل كوبا و ويتنام، عقب

 
 هاي سياسي و ايدئولوژيكي چالش
م حزب كمونيست چين، تغييرهايي در اساسنامه حزب داد، و   18كنگره 

حـزب  ” ويژه كارپايه ايدئولوژيكي حزب را به اين صورت تعريف كـرد:      به
دونـگ،     هاي مـائـو تسـه        لنينيسم، انديشه-كمونيست چين، ماركسيسم

و  “ گـانـه     نمايندگي سـه   ” هاي دنگ شيائوپينگ، انديشه پراهميت  نظريه
[توضيح اينـكـه     “ داند.  را راهنماي عمل خود مي “ انداز علمي توسعه چشم” 
را نخستين بار جيانگ زِمين دبيركل حزب در سـال       “ گانه نمايندگي سه” 

به تصويـب   2002مطرح كرد كه در كنگره شانزدهم حزب در سال  2000
نمايندگان رسيد. بر اساس اين انديشه، حزب بايد سه روند را نمايـنـدگـي     
كند و به پيش برد: رشد نيروهاي مولد پيشرفته چين (توليد اقـتـصـادي)،       
سمتگيري در راستاي رشد فرهنگ پيشرفته چين (رشد فرهنگي)، و تأمين   
منافع بنيادين اكثريت قريب به اتفاق مردم چين (اجماع سياسي)] مفـهـوم   

تائو رهبر كنوني حزب مطرح كرد كه  را هو جين “ انداز علمي توسعه چشم” 
به همين دوران نويني كه چين وارد آن شده است اشاره دارد، و منظور از   
آن اين است كه توجهي كه پيش از اين به رشد توليد نـاخـالـص مـلّـي        

شد، با رشد پايدار و متوازن جايگزين شود، و به اين امر توجه شود كـه   مي
الزم است كـه عـوامـل         “ هاي چيني سوسياليسم با ويژگي” در ساختمان 

 محيطي و غيره در نظر گرفته شود. اجتماعي، زيست
درن) كـنـنـده كشـور،             امروزه حزب به عنوان يك نيروي امروزي (مـ

توجهي به دست آورده است، ولي كـردار و رفـتـار           درستي اعتبار قابل به
هاي كهنه بوروكراتيك و  ها كه هنوز بر اعمال شيوه دولتمداران فاسد يا آن

 خودكامانه اصرار دارند، مانع عظيمي بر سر راه است.
جيانگ، و جاهاي ديگر، به همان اندازه و    هاي ملّي در تبت، شين اقليت

انـد، از ايـن        از رشد برخوردار شده“  هان” هاي  سرعتي كه اكثريت چيني
اند، اما اين مسئله اساساً ناشي از يك واقعيت جغرافيـايـي    وضع سود نبرده

است تا ناشي از اعمال عمدي يك سياست قومي جانبدار. با وجـود ايـن،      
هاي مادي و برحقـي شـده اسـت كـه            اين وضع موجب بروز نارضايتي

 تواند مورد سوءاستفاده نيروهاي خارجي و داخلي قرار گيرد. مي
موضوع جدي ديگر، از ديدگاه ماركسيستي، رشد و گسترش نـابـرابـري    

ناگزير شاهد زايـش دوبـاره        به ”اقتصاد بازار سوسياليستي“است.   طبقاتي
وكـار     بورژوازي متـمـايـل بـه كسـب          دار و يك خرده يك طبقه سرمايه

(خصوصي) شده است، كه يك تهديد ايدئولوژيكي و يك تهديد بـالـقـوه        
شود.  سياسي در برابر سمتگيري درازمدت سوسياليستي كشور محسوب مي

داري به دولت [مطابق قـانـون] بـراي         وابستگي و نياز اين بخش سرمايه
بستن قراردادها، گرفتن وام و پروانه كار، و مشابه آن، تا كنون مانـع ايـن     
بوده است كه اين بخش به طور مستقيم چالشي در برابر حزب كمونيسـت  

 چين ايجاد كند. 
اما نفوذ فراگيرنده بازار، در كنار گريز كادرهاي حزبي از مسئـولـيـت و      
جوابگويي، يك عامل كليدي و بنيادي در معضل فساد است. خطـر ايـن      

گـيـري      مسئله در درازمدت اين است كه ممكن است منجر بـه شـكـل     
يافته يك بورژوازي بوروكراتـيـك بشـود، يـعـنـي قشـري از                 سازمان
 داران محفلي كه آفت خيلي از كشورهاي در حال رشد شده است. سرمايه

هاي دشمنان و منتقدان چين، ايـن     نمايي رغم سياه ها، و به با وجود اين
كشور توانسته است با موفقيت راه پيشرفت خودش را ادامه دهد. چند سال  

 آينده نشان خواهد داد كه اين كشور دقيقاً چه سرانجامي خواهد داشت.
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 حزب كمونيست چين: 18كنگره 
مارش عظيم بسوي شكوفايي 

 سوسياليسم ادامه دارد!
رهبري جديد چين كار خود را رسماً از اواسط اسفندماه امسال آغاز خواهد 

ترتيب مقام رياست جمهوري  كه به “ لي كچيانگ” و  “ پينگ شي جين” كرد.  
تحويل خواهند گرفـت،   “ وِن جيابائو” و  “ تائو هو جين” وزيري را از  و نخست
هايي جدي براي حفظ آهنگ شتابدار حركت آن كشور بـه جـلـو         با چالش

انداز اوضاع آينده، اميدبـخـش اسـت. در          روبرو خواهند بود. تا اينجا، چشم 
در دانشگاه  “ چين در اقتصاد جهاني” گزارشي كه مركز پژوهشي و مطالعاتي 

بيني شده كه توليد ناخالص ملي چين تـا   هوآ منتشر كرده است، پيش سينگ
درصد رشد خواهد يافـت، و     8/1و  7/8ترتيب  به 2013و  2012پايان سال 

 2013ها در سـال         گذاري در عين حال، ميزان بازرگاني، مصرف و سرمايه
خواهد بود. با توجه به ركودي كـه در        2012بيشتر از ارقام مشابه در سال 

هاي اقتصادي بزرگ اروپا  يي مثل آمريكا و ژاپن و قدرت كشورهاي پيشرفته
هاي ذكر شده در مـورد چـيـن، بسـيـار             شود، بايد گفت كه رقم ديده مي

داري جهـانـي، رشـدي در         چشمگير است. اگر هم در دنباله بحران سرمايه 
از بخش  “ ماهرانه” داري ديده شد، ناشي از استفاده  كشورهاي بزرگ سرمايه

هاي عمده محرّك اقتصـادي   بانكداري دولتي بود كه هزينه بسياري از طرح
توان گفت كه اوضـاع بـه روال          ها، نمي را تقبل و تأمين كرد. با وجود اين 

 رود. خوبي پيش مي چيز به عادي بازگشته است و همه
م حزب كمونيست چين كه حدود دو ماه پيش (نيمه دوم آبـان   18كنگره 

) تشكيل شد، درباره مسائل حساسي مثل فساد اداري و اقتصادي،  1391ماه 
داري  زيست، اثر بحران جهاني سرمايه هاي اجتماعي، تخريب محيط نابرابري

بر رشد و توسعه چين، و نيز درباره جايگاه چين در سطح جهان بـحـث و       
سـالـه      5گفتگو كرد. رهبري جديد كه در اين كنگره انتخاب شد، برنامـه     

به تصويب رسيده بـود، دنـبـال         1389دوازدهم كشور را كه در اسفند ماه 
خواهد كرد و به پايان خواهد رساند كه هدف اصلي آن، بهبود و تقويت رشد 

هـاي     اقتصادي متوازن و پايدار است. اين رويكرد، با رويكردي كه در سـال  
نخستين اجراي اصالحات اقتصادي در چين دنبال شد (بيشتر از سي سـال     
پيش) متفاوت است. در آن اصالحات، كه دنگ شيائوپينگ مبتكر و آغازگـر    

آور    بود، توجه اصلي متمركز بر رشد شتابان و سـرسـام       1357آن در سال 
 توليد ناخالص ملي بود.

 
 فساد اداري و اقتصادي

هاي مورد توجه حـزب     ترين نگراني فساد گسترده همچنان يكي از بزرگ
هاي پايـانـي    وزير كنوني كه هفته كمونيست چين است. وِن جيابائو، نخست 

مرگ و زنـدگـي بـراي        مسئله” گذراند، فساد موجود را  دوره خدمتش را مي
داند. كنگره اخير حزب كمونيست چين بر نظارت شـديـدتـر بـر         مي“  حزب

ها تأكيد كرد، ضمن اينكه متوجه است كه  هاي آن كادرهاي حزبي و خانواده
كه  “ الي بو شي” اين نظارت و مراقبت، كار چندان آساني نخواهد بود. مورد  

دهنده اين وضع بود  در چندين هفته گذشته در ميان خبرها بوده است، نشان
توانند بـه قـدرت بـدون نـظـارت و               كه كادرهاي ارشد حزبي تا كجا مي

 خودسرانه، و ثروت غيرقانوني دست يابند.

 نابرابري
ها در چيـن، بـر      به مسئله نابرابري “ غربي” هاي  اگرچه بيشتر توجه رسانه

وجود درصد كوچكي از ثروتمندان كالن متمركز بوده است، اما آنچه در اين 
ميان مورد توجه قرار نگرفت، دو روند بنيادي جدي ديگر است. يكي اينكه،  

بيني كرده بـود،     دقت پيش درستي و به طور كه دنگ شيائوپينگ نيز به همان
فقط در مورد افراد  اين معضل نه “ يي پيش از بقيه ثروتمند خواهند شد.  عده” 

هـاي كشـور نـيـز            ها و منطقه صادق است، بلكه اثر آن را در همه استان
توان ديد. براي نمونه، در حالي كه ميانگين درآمد سرانه ساالنه در حدود   مي

شهر شانگهـاي (كـه يـكـي از             دالر آمريكاست، اين رقم در بزرگ 3230
ا در اسـتـان           4832ترين شهرهاي چين امروز است)   يافته توسعه دالر، امـ
دالر    1927شود، فقط    هاي، كه فقيرترين استان كشور محسوب مي چينگ

است. يكي از دستوركارهاي رهبري جديد، از ميان بردن فاصله اقـتـصـادي     
دونگ درست در    موجود ميان نواحي شهري شده جنوب (مثل استان گوانگ 

كنگ) و شهرهاي ساحل شرقي كشور (مثل شانگهاي و پكـن)     شمال هنگ
هاي غربي و مناطق داخلي كشور است. موفقيت در اين   از يك سو، و استان

ميليون كارگر مهاجري خواهد داشت كه بـه     230امر، اثر مثبت عظيمي بر 
هاي فقيرتر (غالباً در مركز و غرب كشور)   دنبال كار و كسب درآمد، از استان

اند. توسعه اقتصادي نواحـي غـربـي        هاي ثروتمندتر مهاجرت كرده به استان
هاي برتر رهبري حزب كمونيست چين اسـت.   كشور، اكنون يكي از اولويت

هاي برانگيزنده (محرّك) اقتصادي ارائه شده توسط حـزب، بـه طـور           طرح
 عمده اين نواحي را هدف قرار داده است.

 
 زيست محيط

بحران اخير آلودگي هوا در پكن تأكيدي بود بر اين واقعيت كه گستـرش  
شگرف و عظيم صنايع، پيامدهاي منفي بسياري بر محيط كـار و زيسـت       

يـي را بـراي        هاي گسترده كشور داشته است. حزب كمونيست چين برنامه 
محيطي در چند سال آينده مد نظر قرار داده است كه برخي  هاي زيست اقدام
 ها عبارتند از: از آن
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