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  مالحظاتی در باره جنبشمالحظاتی در باره جنبش
  ))١١((ن ن  ضد ديکتاتوری مردم ايرا ضد ديکتاتوری مردم ايرا

   محمد رضا شالگونی
جنبشی که از اوائل خرداد ماه در پوشش حمايت از کانديداهای اصالح 
طلِب رياست جمهوری ، برای مقابله با انتخاب مجدِد کانديدای نظر کرده 
دستگاه واليت به راه افتاد ، اکنون بيش از شش ماه دوام آورده و به يک 

دوام . يت فقيه تبديل شده استجنبش ضد ديکتاتوری آشکار عليه نظام وال
، ژرفش بی وقفه ، و خصلت توده ای انکار ناپذير آن جای ترديدی باقی 
نمی گذارد که جمهوری اسالمی با بزرگ ترين چالش توده ای عليه 

اين جنبش به کجا می رود؟ . موجوديت سی ساله اش روبرو شده است
 حاکم پايان ظرفيت های آن چيست؟ و چگونه می تواند به ديکتاتوری

دهد؟ اين ها از جمله سؤاالتی هستند که فضای بحث و هم انديشی توده 
ای بی سابقه ای را در ميان ايرانيان به وجود آورده و انبوهی از مخالفان 
جمهوری اسالمی ، با گرايشات سياسی و فکری گوناگون ، می کوشند به 

شی توده ای است در همراهی با اين مبارزه و هم اندي. آنها جواب بدهند
که حوصله ( که الزم می دانم در سلسله يادداشت هايی تا حد ممکن کوتاه 

ضرورت توجه به پاره ای نکات را به مبارزان ) خواننده را نيازارند 
  . آزادی يادآوری کنم

  تظاهرات سياسی و حرکت های مطالباتی
 که نشان داد)  آبان ١٣در ( آخرين قدرت نمايی جنبش ضد ديکتاتوری 

ظرفيت انفجاری و قوام يافتگی اين جنبش فراتر از آن است که دستگاه 
روز "به تجربه . واليت بتواند با شيوه های معمولِ  سرکوب خفه اش کند

و سيزده آبان به جرأت می توان گفت که همه مناسبت های رسمی " قدس
برای تجمع و راه پيمايی در جمهوری اسالمی ميدان ) و ُمجاز ( 

. مايی جنبش ضد ديکتاتوری مردم و دستگاه واليت خواهد بودزورآز
بنابراين می توان اميدوار بود که ادامه جنبش در چشم انداز بی واسطه 

  . تقريبًا تضمين شده باشد
) حتی ( ترديدی نيست که ادامه جنبش ، خود يک دست آورِد بزرگ و 

امه جنبش مهم اد. تاريخی است ، اما به تنهايی برای پيروزی کافی نيست
است ، زيرا در مقياس توده ای آگاهی می بخشد ، بسيج می کند ، تجارب 
سازماندهی را عميق تر می سازد و مهم تر از همه ، محدوديِت توان 

ولی فراموش نبايد کرد که ادامه . ديکتاتوری را به نمايش می گذارد
ت و جنبش بدون گسترش دامنه آن ، فقط تا حد معينی امکان پذير اس

بعالوه ، . جنبشی که نتواند گسترش يابد ، بعد از مدتی فروکش می کند
گسترش دامنه جنبش و توده ای و سراسری شدن آن است که می تواند 

حقيقت اين است که مسأله اصلی . توازن نيرو را به نفع مردم به هم بزند
 جنبش اعتراضی مردم ايران اکنون ديگر ادامه حرکت نيست ؛ بلکه ادامه

  . گسترش يابندۀ آن است
اما گسترش دامنۀ جنبش چگونه می تواند صورت بگيرد؟ تالش برای 
يافتن پاسخی به اين سؤال نمی تواند و نبايد در حوزه تدابير و تکنيک 

زيرا مانع اصلی بر سر راه گسترش . های سازماندهی ، محدود بماند
و اين مشکلی دامنه جنبش هنوز پيش از هر چيز ديگر توازن نيرو است 

اولين و مهم ترين . سياسی است که صرفًا با تدابير تکنيکی قابل حل نيست
مسأله هر جنبش ضد ديکتاتوری اين است که چگونه می تواند تيغ 

هرگز نبايد فراموش بکنيم که مخالفت علنی و . سرکوب را کندتر کند
آن که مستقيم با ديکتاتوری عمومًا هزينه سنگينی دارد ؛ سنگين تر از 

بعالوه ديکتاتوری با قانونيت قابل . اکثريت بزرگ مردم توانش را دارند
جمع نيست ، به ويژه هنگامی که احتمال توده ای تر شدن مخالفت علنی 

در نتيجه ، تشديد سرکوب معموًال طبيعی ترين . با آن بيشتر می گردد
هی همزاد هر جنبش ضد ديکتاتوری است و تا مرحله معينی آن را همرا

و باالخره ، وحشت مردم از سرکوب يکی از کليدی ترين شرايط . می کند
ادامه ديکتاتوری است و تا زمانی که رژيم توانايی تشديد سرکوب را 
داشته باشد ، وحشت از آن در ميان اکثريت بزرگ مردم کامًال طبيعی و 

با توجه به نکات ياد شده ، در افق مشهود کنونی ، . قابل فهم است
رش کيفی دامنه جنبش ضد استبدادی صرفًا از طريق ادامه و تکرار گست

زيرا هزينه شرکت در آن هنوز برای . تظاهرات سياسی ناشدنی است
  . اکثريت بزرگ مردم بسيار سنگين است

اما اکثريت مردم تماشاگران بی تفاوِت تظاهرات اعتراضی نيستند ، بلکه با 
می کنند و مهم تر از اين ، آنها به همدلی انکار ناپذيری آنها را همراهی 

خاطر مشکالت فزاينده معيشتی شان به رويارويی با رژيم کشيده می 
همه اخبار و قرائن نشان می دهند که حرکت های مطالباتی . شوند

کارگران و زحمتکشان در شش ماهه اخير در مقايسه با سال قبل آشکارا 
به مستضعف نوازی هميشه فراموش نبايد کرد که تظاهر . بيشتر شده اند

يکی از حربه های اصلی جمهوری اسالمی برای ايجاد شکاف در مبارزات 
ناهم سويی و نا هم زمانی مبارزات اقتصادی و معيشتی . مردم بوده است

اکثريت زحمتکش جامعه با مبارزات فرهنگی و سياسی عليه رژيم هميشه 
 توده ای بر رژيم را يکی از عواملی بوده که تراکم کافی فشار  نارضايی

اما اکنون برای اولين بار در طول حيات جمهوری . دشوار می کرده است
اسالمی شرايط مساعدی برای هم سويی و هم زمانی و حتی پيوند ميان 

جمهوری اسالمی به . مبارزات بخش های مختلف مردم به وجود می آيد
با يک وضعيتی رانده شده که ناگزير است درست در حين رويارويی 

جنبش ضد ديکتاتوری پرنفس ، نان از سفره به حِد کافی بی رونق 
اين وضعيت نمی تواند برای هميشه دوام بياورد ، زيرا . زحمتکشان بربايد

. مجموعه عوامل به وجود آورنده آن معلوم نيست تا کی ثابت خواهد ماند
يان بنابراين تا فرصت از دست نرفته بايد برای هم سويی و هم آهنگی م

  .مبارزات سياسی و مطالباتی به تالش برخاست
هم سويی و هم آهنگی ميان مبارزات سياسی و مطالباتی موجود ، خود به 
خود صورت نخواهد گرفت و حتی گسترش هم زمان هر دو شاخه 

اين کار تالش آگاهانه . ضرورتًا به هم سويی و هم آهنگی نخواهد انجاميد
  :ت آن حد اقل به چند شرط بستگی داردو پی گيرانه می خواهد و پيشرف

 الزم است فعاالن هر دو شاخۀ مبارزه با همدلی به يک ديگر –يک 
  . بنگرند و گسترش هر دو شاخه را الزم و تکميل کنندۀ ديگری بدانند

 قانونمندی ويژۀ هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد ناديده گرفته –دو 
واست های مشخص اقتصادی و حقيقت اين است که مبارزه برای خ. شود

اجتماعی عينًا از قانونمندی مبارزه سياسی و مخصوصًا مبارزه سياسی 
مبارزه ضد ديکتاتوری با هر بهانه ای که . ضد ديکتاتوری تبعيت نمی کند

شروع شود ، ناگزير به رويارويی با هسته مرکزی قدرت سياسی کشيده 
در حالی که مبارزه . می شود و گرنه از گسترش و ژرفش بازمی ماند

برای خواست های مشخص اقتصادی و اجتماعی ضرورتًا محکوم به 
بنابراين می تواند با زبان . رويارويی مستقيم با قدرت سياسی نيست

متفاوتی پيش برود و از فرصت ها و فضاهايی استفاده کند که مبارزه ضد 
له ديکتاتوری از همان آغاز شکل گيری ناگزيرمی شود از آنها فاص

  .بگيرد
 توجه شود که دو شاخه مبارزه غالبًا به موازات هم پيش می روند و نه –سه 

مثًال تجربه نشان می . و نيروهای متفاوتی را به ميدان می آورند. در امتداد هم
دهد که بسياری از حرکت های کارگری حتی در موقعيت های انقالبی ، با آن 

 ، ولی همچنان پوشش مطالباتی خود را که مضمون کامًال انقالبی پيدا می کنند
فراموش نبايد کرد که مثًال شرکت . اين يک پوشش دفاعی است. نگه می دارند

کنندگان در يک تظاهرات سياسی خيابانی عليه ديکتاتوری ، تا زمانی که 
می توانند هويت فردی و ) و گاهی حتی پس از دستگيری ( دستگير نشده اند 

 نگهدارند ، اما کسانی که مثًال در يک اعتصاب محل اقامت خود را مخفی
بنابراين . کارگری شرکت می کنند ، هويت فردی کامًال شناخته شده ای دارند

حتی يک فرد واحد معموًال . هردو گروه نمی توانند با زبان واحدی حرف بزنند
ناگزير می شود در يک تظاهرات خيابانی و در يک حرکت مطالباتی ، در دو 

  . اوت ظاهر شودنقش متف
 هيچ يک از دو شاخه مبارزه نبايد به صورت ابزار در خدمت ديگری –چهار 

زيرا هر دو دليل وجودی خاص خود را دارند و در صورتی می . نگريسته شود
مبارزات اقتصادی و .  توانند دوام و گسترش يابند که آن را ناديده نگيرند

ری کنونی به وجود نيامده اند اجتماعی مردم با شکل گيری جنبش ضد ديکتاتو
و حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسالمی نيز بايد ادامه داشته باشند و 
  ِ موجوديت مستقل ، نيرومند و توده ای آنها می تواند مهم ترين تضمين
برآمدن يک جنبش واقعًا دموکراتيک و مردمی از بطن جنبش ضد ديکتاتوری 

ه عنوان ابزاری برای مقابله با واليت فقيه بنابراين نبايد صرفًا ب. کنونی باشد
 .نگريسته شوند

ساده لوحی است اگر گمان کنيم که همه جريان های فعال در جنبش ضد 
ديکتاتوری کنونی برای پيوند ميان دو شاخه اصلی مبارزات مردم تالش 

حقيقت اين است که بسياری از خواست های اقتصادی و . خواهند کرد
طبقاتی دارند ، در حالی که اصالح طلبان حکومتی و اجتماعی مردم خصلت 

بخش بزرگی از جريان های مخالف جمهوری اسالمی از پررنگ شدن خواست 
تصادفی نيست که هنوز چيزی نشده ، بعضی از . های طبقاتی وحشت دارند

مدام ) مخصوصًا در خارج کشور ( سخنگويان شناخته شده اصالح طلبان 
لولويی که آنها از چپ درست می . شدار می دهنددارند در باره خطر چپ ه

کنند ، بيش از هر چيز بيان وحشت شان از احتمال مشتعل شدن مبارزات 
هر چند مترادف کردن مبارزات طبقاتی با چپ نيز ساده لوحانه . طبقاتی است

است ، اما حقيقت اين است که تنها يک نيروی چِپ عميقًا معتقد و متعهد به 
ی همگانی می تواند مبارزات طبقاتی اکثريت زحمتکش را با آزادی و برابر

آيا چنين نيرويی با شتابی کافی خواهد . جنبش ضد ديکتاتوری پيوند بزند
 توانست شکل بگيرد و نگذارد فرصت کنونی از دست برود؟ 

  )٢٠٠٩اول دسامبر  ( ٨٨ آذر ١٠
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  !ازدانشگاه تا خيابان

  ١٣٨٨آذر١۶روزبه چند
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 براستبداد حاکم مانده است" پيروزی
 اميرجواهری لنگرودی

  
  

پرشس اساسی اين است آيا مبارزه سراسری دانشجويان درپهنه 
می وصحنه امکان وشرايط موجود وقدرت عنان گسترسرکوب، 

تواند ازسد همين سرکوبگری ها گذرکند وخود را با مبارزات طبقاتی 
اکثريت زحمتکشان جامعه پيوندزند يا نه؟چند روزی به 

آذردرگستره يک اعتراض وسيع وعمق يافته توده ای مانده ١۶
 مايه يک جنبش همگانی چندروزديگری که می توان آنراجان. است

آذر،به مانندروزقدس ١۶هنبايدازيادبردک. وتاحدی راه گشاشمرد
آبان،روزی دولتی وازجنس ونشانه های به جا مانده ١٣وروز

. بزبانی مراسم مورد پذيرش رژيم نيست. ازحاکميت اسالمی نيست
سال گذشته تالش ٣٠تنها ازهمين روست که نظام اسالمی درتمامی 

کرده است،به هرطريقی ازبرگزاری مستقل اين روزممانعت به عمل 
دستگاه (همانگونه که نظام سلف آنان.سرراه خودبرداردآوردوآنرااز

نيزاين روزرابا سرکوب ودستگيری وکشاندن ) مختنق پهلوی
تماميت نيروی گارد دردرون دانشگاهها وکوی دانشگاهها،پاسخ می 
گفت وساواکش دردرون زندان ها با عربده کشی به دانشجويان 

،با پيشينه )رآذ١۶(به يک عبارت؛روز.دستگيرشده فرمان می راند
دادخواهی چپ وسنت آنان درپهنه رويارويی ها باديکتاتوری حاکم 

دربيش ازپنج دهه با )  پيروزی - مبارزه –اتحاد ( وبا تجلی شعار
  .فرازوفرودهايی همراه بوده است 

روزتاريخی تجديد به اين سو،) ١٣٣٢(آذرازسال سی و دو١۶روز
ن به نام های عهد با جان باختگان اين حماسه، سه قطره خو

ازاعضاءرهبري سازمان (مصطفي بزرگ نيا،مهدي شريعت رضوي 
) عضو جبهه ملي ايران(واحمد قندچي ) جوانان حزب توده ايران

شمرد که محمد رضا شاه با پهن کردن فرش قرمزی به زيرپای 
نيکسون ،فرستاده ريئس جمهوروقت امريکا، آيزنهاورگشود 

 مبارزجنبش دانشجويی وبعدتربامبارزات همه جان باختگان
  .کشورايران همراه گشته است
اذر،هيچگاه شکل سوگواری وتعزيه ١۶ازآن روزتا به امروز،مراسم 

ازان روزتابه .گردانی برای اين سه مبارزراه آزادی به خود نگرفته است
امروزهمه سوسياليست ها،جانبداران سنت چپ وجنبش آزاديخواهی 

رش نظری ايران،به صف می شوند تاجدای ازنگ
گروه،جمعيت،حزب،سازمان خويش، موجوديت اين روزوجنبش دانشجويی 
ومطالبات آزاديخواهانه آنرادربرابرهرگونه گردنکشی ديکتاتوری ،همچنان 

 وتالش نمايند تا اين روزرا به روزمبارزه برای صلح، مبارزه زنده بدارند
ليسم برای آزادی وبرابری وعدالت اجتماعی،اتحاد وسيع برضد امپريا

وديکتاتوری وستم ارتجاع واستبداد وروزمبارزه برای پيروزی مردم ونيل 
به استقالل وتامين حاکميت ملی دررويارويی با تماميت رژيم های 

هر آنگاه که اين جنبش دادخواهی با تنگ نظری . ديکتاتوری بدل نمايند
گروهی معين غصب گرديد آنچنان عوارض سنگينی از خود به جای 

ويان در پی پرداختن هزينه های آن در ج تا مدت ها خود دانشگذاشت که
 دراين روزدانشجويان تنها ازهمين رو است که. تب وتاب به سر برده اند

دختروپسر،درطی بيش ازپنج دهه به صف می گردند تابانفی فرقه گرايی 
ويک جانبه نگری ، گزينش نوعی انتخاب عمل آگاهانه با بی عملی ،وداع 

حد می شوند تا فرياد و مبارزه رابانظاره گری وسکوت عوض مت. گويند 
فراخوان می دهند تا با گزينش مبارزه عليه خفقان و ديکتاتوری . نمايند

،نماد وفاداری به مردم ومنافع آنان، دوری خويش ازگردن فرازی حاکمان 
  .  را به نمايش بگذارند

 روزملتی به آذر،ديگرتنها روزدانشجويان نيست ، بلکه١۶اما امسال 
آذرامسال درشرايطی ١۶چرا که . پاخواسته برعليه ديکتاوری هم است

برپا داشته می شودکه جنبش اعتراضی ودادخواهی مردمان ايران،دوره 
گذاربويناکی رادر برابر کليت نظام فاسد وارتجاعی،ضد آزادی 

مردمان ايران عزم . وفرهنگ،جمهوری اسالمی ايران راازسرمی گذراند
رعبورازسکان رهبری واليت وهمه سرکوبگريهای آن مصمم می خودراد

 -  نظامی-يابندتا ازآن بگذرند ودستگاه جماران نيزبا تمام قوای امنيتی
بسيج ولباس شخصی وقوای پياده وسواره می خواهند به هرقيمتی شده 
حتی برپايی چوبه های دارخيابانی ،راه انداختن حمام خون،همچنان 

دادستان کل کشور،محسنی اينگونه است که . بماندسلطان جماران باقی 
: " آبان اعالم می دارد٢٧اژه ای با شمشيری ازنيام برکشيده، پنجشنبه 

معترضان    قضائيه مصمم است تابا تکرارهرگونه ناآرامی تازه، توسط قوه
به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران به صورت قاطع و بازدارنده 

ای، درگفتگوی ويژه خبری روز،به  ين محسنی اژه غالمحس."کند  برخورد
ازاين به بعد با هرگونه اقدامی که بنا " معترضان هشدارداده است که

، بدون هيچ اغماضی برخورد »موجب اخالل درنظام شود«برادعای وی 
  ) مطبوعات داخل کشور" (خواهد شد وهيچ عذروبهانه ای پذيرفته نيست

آذرامسال،دانشجويان با چگونه ١۶آيا در: پرسش ديگراين است که
راهکاری خود را روبرو می بينند،باقی ماندن دردرون دانشگاه ويا کوی 
دانشگاه وسرکردن با نيروی خود، يا گره خوردن با جنبش خيابانی وبهره 
گيری همه سويه ازتمام ظرفيت هاوتوان سراسری خود درامررودررويی 

  با کليت رژيم رابه نمايش خواهد گذاشت؟
اقعيت اينست که؛ تاکنون جنبش اعتراضی عموما درتهران وشهرهای و

 – سيستان وبلوچستان - آذربايجان-کردستان(بزرگ وجغرافيای ملی ايران
. بايد اين سطح ازبسته عمل کردن راشکست. تمرکزيافته است...) اهواز و

بايد سازماندهی حرکت دانشجويی را نه درسطح تهران بزرگ بلکه به 
آبان امسال شاهدش بوديم، درسطح ١٣انه روی آنچه که در تاسی ازنش

تمامی استان ها، شهرستان ها وبا درهم شکستن سد جدايی رابطه همه 
دانشجويان ودرهم تنيدگی همه گرايش های موجود جنبش دانشجويی 

  .دربين دانشگاه های دولتی ودانشگاه های آزادسراسرکشورفراهم آورد
استان وشهرستان،با ترکيب ٢٠٠بيش ازواقعيت اينستکه ما امروزدر

دانشگاه،دانشکده،مدرسه عالی ۵٠٠گسترده دانشجويان درسطح بيش از
 همانطور –بايد همه آنان . درسراسرايران پوشش می يابد،روبرو هستيم

 درپيکره هماهنگی وسازمانيابی اين مرحله -که درليست زيرمی آيد 
تا به امروز پرداخته اند ازمبارزه که هر کدام آنان هزينه سنگينی نيز

. ،بتوانند هر يک خود به پايه اساسی اعتراضات سراسری مبدل گردند
آبان به اينسو انجام پذيرفت اگرطی روزهای آينده،به ١٣آنچه که درفاصله 

زنجيره پيوند متحد قدرتمند اين تحرکات پيشروی مابه حرکت درآيد،بيش 
وقدرت مدافعه و مقاومت ازهرچيزماشين سرکوب حکومتيان کند می گردد 
امری که دانشجويان طی .مبارزين دردرون جنبش خيابانی فزونی می يابد
  . پيام های خود نيز تا حدی بدان اشاره داشته اند

 بويژه طی هفته –تنها ازهمين رو و برپايه گزارشات تاحال منتشرشده 
 ما شاهد ليستی از احضارها و دستگيری وسيع دانشجويان -های اخير

 ايالم - شيراز-دانشگاههای اميرکبير:ازجمله در.راشل سراسری هستيم د
 -  بابل- مهاباد– اروميه -کرمانشاهدانشگاه رازی  –دانشگاه آزاد تبريز  –

فضاى امنيتى در دانشگاه بين المللى  -دانشجويان دانشگاه مازندران 
دانشجويان دانشکده علوم اداری و  – چهارمحال و بختياری - قزوين

 برق و  دانشکده - علم و صنعت تهران - قتصاد دانشگاه فردوسی مشهدا
دانشجوی دانشگاه صنعت آب وبرق ١٨احضار –کامپيوتر دانشگاه تهران 

 - دستگيری واحضاردانشجويان دانشگاه خواجه نصير تهران  –
 دانشجويان واحد ماهشهرپلی تکنيک -دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند 

دانشگاه آزاد  دانشجوی١۵٠احضار  -ان اهواز دانشگاه شهيد چمر–
دانشگاه  –دانشگاه آزاد نجف آباد  -دانشگاه صنعت نفت آبادان-اهواز

 -  ماهشهر-عالمه طباطبايی- دانشگاه صنعتی شاهرود-شهرکرد
نفرازدانشجويان معترض به ٢٠دانشگاه گيالن،حدود-ادوارتحکيم وحدت

طی دانشگاه احضارشده  آبان صفارهرندی به کميته انضبا١٧سخنرانی 
 اسناد ومدارک – چهره های فعال دانشجويی درليست نامبرده باال که .اند

ازميان اين ليست –آن موجودوبخشا منتشرنيزشده است 
پرشمار،دانشجويان تا به امروزبشکل فردی ودسته جمعی 
احضار،دستگيروبه زندان برده شدند تارژيم به خيال خام خود،بتوانند با 

رفتن ازفعالين جنبش دانشجويی دختروپسرومرعوب کردن آن زهرچشم گ
ها وهم چنين به عقب نشينی واداشتن  دانشجويان ازحضوريکايک فعالين 
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، جلو گيرد وباخالی ديدن ميدان ٨٨آذر١۶درصحنه اعتراضات سراسری 
نبرد،بخواهد سرکوب خشن تری را درسطح سراسری جامعه ايران اعمال 

فرمانده ناجادرپاسخ ن موج وسيع دستگيری ها،ازيک سوعليرغم اي.کنند 
 ،٨٨ آذر٣ايلنا، درتاريخ-ن  به سئوال گزارشگرخبرگزاری کارايرا
هنوزبرنامه : " گفت٨٨ آذر١۶دررابطه با اقدامات پليس به مناسبت 

خاصى آه قرارباشد اتفاق بيفتد اطالعى نداريم اماهرتجمعى بايد به 
رغيرقانونى باشد پليس با آن صورت فراخوان وقانونى اتفاق افتد اگ

وى درمورد افزايش حضورنيروهاى پليس ..." آند برخورد قاطع می 
بستگى دارد آه درآن روزچه : "آذرادامه داد١۶ها درروز درسطح خيابان

اتفاقى بيفتد ودرحال حاضرتصورى ازاتفاق آن روزنداريم بنابراين نمی 
 - سوی ديگر، اين سخناز." بينى برنامه پليس را ارائه دهم توانم پيش

 درشرايطی عنوان می گردد که دادستان کل -همانگونه که در باال آوردم 
 قضائيه مصمم است تا با  قوه: " کشور، محسنی اژه ای اعالم داشته است

معترضان به نتيجه انتخابات رياست   تکرارهرگونه ناآرامی تازه توسط
درمقابل اين ..."کند  جمهوری ايران به صورت قاطع و بازدارنده برخورد

قداره کشی بازهم اين سئوال مطرح است؛چه سلسله عوامل درهم تنيده ای 
 آذرامسال و ١۶به همگامی وپيکارپيش برنده جنبش دانشجويی درآستانه 

  بعد ازآن تا سالگرد انقالب ،بيش ازپيش به اين جنبش ياری می رساند؟ 
شده تا به امروزجلوی اين نکته که رژيم باهمه ابزارسرکوبگريش،قادرن

گسترش اعتراضات دانشجويی را بگيرد و دانشجويان باهمه هزينه های 
گزافی که پرداخته اند،همچنان درصحنه مبارزه اند،خود نشانگراين 

دربين دانشگاههاوتوده  واقعيت است که حکومتيان،ازيک سو چه ميزان
دانشجويان وگرايشات مختلف درون آنان منزوی هستند وازسوی 
ديگرهمين امرنشانگرظرفيت باالی اعتراض درجنبش دانشجويی رامعنی 
می بخشد ونيزنشان ميدهد که طی سال های اخيرجنبش دانشجويی ظرفيت 

تجربه تا به امروزمبارزه و هزينه های . توده ای بيواسطه تری يافته است
زندان،شکنجه،اخراج ازدانشگاه ها،ممنوعيت ازترم تحصيلی، ستاره 

اين سطح تجربه عينی مبارزه را به ... تل دانشجويان وغيرهدارشدن وق
يکايک دانشجويان سوسياليست وترقيخواه آموخته است که تنها با تلفيق 
دوسطح ازمبارزه مخفی وعلنی وسازماندهی هسته های مبارزاتی با 
درجاتی چند گانه وبا ظرفيت های مختلف،می تواند اين مبارزه دشواررا 

آن نکته ايست که پليس سياسی امروزبيش ازگذشته با  اين .به پيش برد
تمام قوا نسبت به پيشروی اين جنبش ،چنگ و دندان نشان ميدهد تا به 
هرطريقی جلوی سازمانگری سراسری اين مبارزه را سد کند و نگذارد 

بايدبرای درهم شکستن چنين .  آذربه خيابان ها کشيده شود١۶مراسم 
ترده ترين سطح اتحاد عمل موقت مانعی، تنها با تکيه به گس

وپايداروهمسو شدن باعنصر توده ای اين مبارزه وهماهنگی و پيوند 
دانشجويان بشکل توامان برروشن ترين خواست ها ی طيف های منختاف 

بايد مضمون اين مرحله مبارزه را . دانشجويی و جامعه انگشت گذارند 
 خواست آزادی د وآندرسطح توده ای ترين شعارها با خود همراه گردان

فوری وبی قيد وشرط همه دستگيرشده گان جنبش ضد استبدادی وپايان 
دانشگاه هابايد ازوجود .دادن به احضارها وپرونده سازی ها است

بايد . نيروهای گارد ولباس شخصی ونيروی سهميه چماقدارپاک شود
ای بر...اساتيد مورد پذيرش دانشجويان به محيط تدريس بازگردندو غيره 

مقابله جويی حساب شده، الزم است که توده دانشجوضمن هماهنگی با 
دانشگاههای گوناگون درتهران بزرگ وکوی دانشگاه،هماهنگ سازی اين 

شهرستان ٢٠٠حرکتها با اقدامات سراسری دربيش از
دانشگاهی،بادرنظرگرفتن تقويت دوسطح رهبری مخفی وعلنی وهمگامی 

زاومادران اعدامی وخاوران،مادران با جنبش اعتراضی زنان،مادران ع
ناپديدشده گان جوانان ومبارزان خيابانی دوره اخير،خانواده های قتل های 
زنجيره ای سياسی روشنفکران وفعالين سياسی ونويسنده گان، 
معلمان،پرستاران،کارگران وزحمتکشان،جلب حمايت يکايک آنان،گام های 

ابرامرتقابل توده دانشجوبا درشرايط نابر اين مبارزه.اساسی رابردارند
پليس سياسی،تنها با چنين همگامی،نقشه مندی ،سازمانگری،همراهی با 
ديگرجنبش های اجتماعی ودريک کالم پيوستن دو سطح ازمبارزات 
عمومی سياسی ضد استبدادی با شورش گرسنگان وتهيدستان جامعه 

رينی اين آميزش نقطه اميد آف.ايران ودرهمگامی با هم وآنان سنجيد
چشمان منتظر ميليون های انسان ايرانی رنج وکارو واژگونی نظام و 

دانشجويان . طالب آزادی وبرابری، دردرون ايران ودرسراسرگيتی ايست
 آذرامسال می بايد با کشاندن خود ١۶دانشگاه های سراسرايران در

  . ازدانشگاه به صحنه پيکارخيابانی ، آفرينشگراين تجانس باشد 
  ٢٠٠٩ دسامبر ٣                         ! چنين باد              

.............................................  

طالعيه ی نهادهای همبستگی با طالعيه ی نهادهای همبستگی با اا
جنبش کارگری ايران در خارج از جنبش کارگری ايران در خارج از 

  کشور درباره ی شانزده آذرکشور درباره ی شانزده آذر
 شانزده آذر

 جنبش آزاديخواهی گامی ديگر رو به جلو 
ر برابر دولت کودتا و رژيم سرمايه داری  د١٣٨٨برگزاری شانزده آذر  

جمهوری اسالمی تجلی خاصی از مبارزه را سازمان خواهد داد ، چراکه با 
گذشت شش ماه از جدال جنبش عظيم اجتماعی عليه حاکميت و در حالی 
که نظام سرکوبگر سرمايه در اين مدت ده ها نفر را به قتل رسانده ولی 

با گذشت زمان . ميال خويش مهار نمايدقادر نيست جنبش را مطابق با ا
نيروی اعتراضی در شکل نسبی نقصان يافته خويش، کيفيت واالئی 

بيهوده نيست که رژيم سرمايه . ميگيرد و بيش از پيش راديکاليزه ميشود
داری جمهوری اسالمی تشکالت مستقل طبقاتی کارگری را غير قانونی 

و شکنجه و زندان باسارت ميداند و مسئوالن آنرا با تهديد و ارعاب 
مضافا که . ميگيرد سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه يکی از آنان است

بخش قابل توجه ای از دانشجويان با سمت گيری بطرف کارگران و 
زحمتکشان، که صاحبان اصلی جامعه هستند، سنگر جديد مبارزه را 

اسی و نيز پربارتر خواهند نمود و شعارهائی در جهت آزادی زندانيان سي
 .آزادی کارگران زندانی سر می دهند

آنها بر اين واقفند که هيچ جنبش اجتماعی نميتواند سير صعودی را طی ´´
نمايد و خواستها و نيز شعارهای عدالت جويانه را پيشه کند، بدون اينکه 

 . خود را به منافع طبقه کارگر نزديک سازد
قعيت ياد شده در فوق آگاهی اکثريت دانشجويان دانشگاههای ايران به وا 

کامل دارند و با اتخاذ برنامه و سياستی اصولی از يک طرف ترفندهای 
در پی نجات نظام جمهوری سرمايه " سبزگونه"بخشی از حاکميت را که 

داری ا سالمی است خنثی ميسازند و از طرف ديگر با کوشش درساختن 
ان خواست های تشکالت توده ای دانشجويان به مثابه ظرفی برای بي

صنفی و سياسی خويش و نيز وسيله ای برای به ميدان آوردن مبارزه 
توده ها ی دانشجو با اتخاذ شعارهای مترقی و پيشرو به منافع کارگران و 
زحمتکشان روی ميآورند و با صالبت و پويائی همراه با جنبش زنان و 

 های ساير نهادها تسمه های انتقالی مستحکمی را جهت اتحاد جنبش
اجتماعی به يکديگر با محوريت طبقه کارگر و از اين طريق، گام نهادن 

بنابراين اتحاد و مبارزه . بسوی تغييرات بنيادی، در جامعه بوجود ميآورند
ی دانشجويان فقط در چنين مسيری شفافيت مييابد و راه پيروزی های 

هوری آتی را ميگشايد و اينگونه بيش از پيش لرزه بر اندام رژيم جم
شانزده آذر امسال نيز فرصتی تاريخی است که . اسالمی می اندازد

پيشروی جنبش آزاديخواهی را به مبارزات دانشجويی و فعاليت 
 . سوسياليستهای آن گره زده است 

  
  نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران ــ خارج از کشور 

   ٢٠٠٩نوامبر 
استراليا  – کميته همبستگی با کارگران ايران -

unionnn١@gmail.com   
 استراليا -ـ کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران

proletarianunite@gmail.com   
   cdkargari@gmail.com نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
 فرانسه – همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -

sstiran@yahoo.fr   
 فرانکفورت و حومه –ران  کانون همبستگی با کارگران اي-

kanoonhf_٢٠٠٧@yahoo.de   
 هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران -

kanon.hannover@yahoo.de   
   isask@comhem.se کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -
 گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ايران -

kanounhambastegi@gmail.com   
   ankjch@yahoo.co.ukی جمال چراغ ويسی  انجمن کارگر-
   iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
 کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا -

toronto_committee@yahoo.ca   



 5

  آذر کابوس تازه رژيم کودتاآذر کابوس تازه رژيم کودتا١٦١٦
برگزاری اجتماعات وسيع اعتراضی و حتی به فرض جلوگيری از *

همين اعتراضاتی که ,  آذر١٦ممانعت از پيوستن مردم به دانشجويان در 
از اعتصاب غذا تا , در دو هفته اخير در دانشگاهها به وقوع پيوست

تحصن و تجمع گويای فروريختگی کامل رژيم در دانشگاهها و انزوای 
  . شديد آن در ميان توده دانشجوست

 آذر نزديک تر می شويم سرکوب فعالين ١٦هر چه به : روشنگری
حاال ديگر روزی نيست که خبرها . دانشجويی شديدتر و دامنه تر می شود

و گزارش های متعددی از تهديد و احضار فعاالن دانشجويی انتشار نيابد و 
به همان ترتيب روزی نيست که اخبار جديدی در باره اعتراضات تازه در 

 ١٦. تلف کشور با وجود تشديد سرکوب ها انتشار نيابددانشگاههای مخ
آذر به کابوس تازه رژيم کودتا تبديل شده است و فرماندهان انتظامی و 
استاندار تهران برای دانشجيوان شاخ و شانه کشيده و تهديد به 

حاال وضع رژيم به جايی رسيده است که از کابوسی . کرده اند" برخورد"
 آذر و بعد ١٦ آبان و حاال ١٣روز ! روز قدس: به کابوسی گذر می کند

و بعد چهارشنبه سوری که می , سالگرد انقالب به تاراج رفته,  بهمن٢٢
تواند به يک جبهه وسيع رويارويی با نيروهای بسيج در سراسر کشور 

 . در سطح محالت و خيابان ها تبديل شود
تداوم و حتی در هر حال روشن است که ترکيب دو فرايند سرکوب شديد و 

 آذر نوعی صف آرايی آشکار و ١٦افزايش اعتراضات دانشجويی در آستانه 
 آذر هم برای توده دانشجويان و جنبش ١٦. علنی بر سر مراسم اين روز است

. اعتراضی و هم برای دولت و دستگاه واليت از اهميت خاصی برخوردار است
ار شد و ضرب و شتم از زمانی که اجتماعات بزرگ اعتراضی شديدا هزينه د

بازداشت های گسترده و بردن بازداشت شده گان به شکنجه گاهها و , مردم
شکنجه تا حد مرگ و تجاوز جنسی به آنها برپايی اين نوع تجمعات را عمال 

بهره برداری از فرصت های مجاز حکومتی که رژيم , بسيار دشوار ساخت
 آبان در دستور کار ١٣ز مثل روز قدس يا رو, توانايی حذف آنها را ندارد
فشار شديدی بر ,  آبان به دنبال روز قدس١٣. جنبش اعتراضی قرار گرفت

رژيم وارد ساخت و جنبش اعتراضی با شعارهای صريح ساختارشکنانه هسته 
 آذر ١٦. يعنی دستگاه واليی را نشانه گرفت,  و استبداداصلی زور و سرکوب

محدوديت برگزاری . مه نيستاما يک فرصت حکومتی به معنای متعارف کل
مراسم در دانشگاهها نيز در عين حال محدوديتی است که به رژيم امکان می 

مانع پيوستن , دهد با محاصره دانشگاهها توسط نيروهای انتظامی و بسيجی
 ٢٠٠با وجود اين ها اجتماعات اعتراضی در . مردم به دانشجويان شود

آذر کابوسی است که رژيم با آن  ١٦ شهر در ٥٠دانشگاه کشور در بيش از 
حرکت گسترده . روبروست و برای مقابله با آن به سرکوب ها شدت داده است

 آذر می تواند نشان دهد که با وجود همه سرکوب ها جنبش ١٦اعتراضی در 
عمومی اعتراضی از چنان ظرفيتی برخوردار است که مناسبت های 

عتراض به رژيم کودتا تبديل غيرحکومتی را نيز به فرصت های کالن برای ا
درست همين عنصر؛ اين که معلوم شود جنبش اعتراضی می تواند با . کند

, وجود سرکوب شديد کودتاچيان و بساط ارعاب و شکنجه و زندان و اعدام
روی پای خود بايستد و فرصت های اعتراض را بيرون از فرصت های مجاز 

ر چيز برای رژيم غيرقابل بيش از ه, حکومتی در ابعاد سراسری خلق کند
 . تحمل است

البته روشن است که روند پيشروی جنبش عمومی اعتراضی روندی پر افت و 
خيز خواهد بود؛ نبردی که پيش روست فرسايشی و پر فراز و فرود است و 

و باز روشن است که حتی به فرض جلوگيری از . جز اين هم نمی تواند باشد
ضی و ممانعت از پيوستن مردم به دانشجويان برگزاری اجتماعات وسيع اعترا

همين اعتراضاتی که در دو هفته اخير در دانشگاهها به وقوع ,  آذر١٦در 
از اعتصاب غذا تا تحصن و تجمع گويای فروريختگی کامل رژيم در , پيوست

با اين همه هر ضربه . دانشگاهها و انزوای شديد آن در ميان توده دانشجوست
تاثيرات روانی قابل توجهی , از جنبش اعتراضی دريافت کندتازه ای که رژيم 

توازن واقعی نيروها را هر دو سو . در هر دو سوی سنگر باقی می گذارد
برای هر دو سو در ميدان عمل نشان می دهد و بی ترديد بر آهنگ و سرعت 

  . نوع و سطح تمرکز بر اهداف بعدی تاثير خواهد گذاشت, حرکت
 اما به هر شکلی که برگزار شود يک دستاورد جنبی اما  آذر امسال١٦مراسم 

: بسيار مهم ديگر هم دارد که از هم اکنون می توان آن را مورد تاکيد قرار داد
چه , چه نباشند, چه شعارهای اجتماعات اين روز صريحا ساختارشکنانه باشند

وا  آبان مستقيم سر نظام را هدف بگيرند و چه به مالحظه توازن ق١٣مانند 
همين که جهت گيری عمومی مراسم اين روز حمله به ديکتاتوری , نگيرند
مبارزه با دخالت خارجی از : پيام مهمی را به جامعه منتقل می کند, است

اين پيام در شرايطی . مجرای مبارزه با ديکتاتوری و استبداد داخلی می گذرد
يگر قصد دامن که رژيم برای منحرف کردن افکار عمومی در داخل کشور بار د

زدن به تنش در روابط خارجی و در پرونده هسته ای را دارد و مساله ساخت 
 نيروگاه هسته ای جديد را مطرح کرده است از اهميت حياتی برخوردار ١٠
       ١٣٨٨ آذر ١١   .است

 گاه تهران بازداشت شد ی جغرافيای دانش فواد شمس دانشجوی دانشکده
گاه تهران در  ی جغرافيای دانش کده انشجوی د فواد شمس دانش: هرانا

روزهای اخير به کميته انضباطی احضار شده بود و قرار بود که روز 
گاه برود که  ی توضيحات به کميته انضباطی دانش گذشته برای ارائه

 . ساعاتی پيش از آن دستگير شد
ی خود  ی گويا وی تا اين لحظه هيچ تماسی با خانواده به گزارش خبرنامه

ی وی با پيگيری از طريق نيروهای حراست  اشته است ولی خانوادهند
گويا اين بازداشت با اطالع و . اند گاه از بازداشت وی مطلع شده دانش

 . گاه تهران انجام شده است هماهنگی نيروهای حراست دانش
 ١٣٨٨ آذر ١٢

…………………………………… 
 گردهمايی برمزار پوينده و مختاری

  آذر١٣به مناسبت روز 
 ! مردم آزاده! گامان هم! ياران

باختگان  در يازدهمين سالگرد قتل محمد مختارى و محمدجعفر پوينده، جان
 عصر ٤ تا ٢ از ساعت ١٣/٩/١٣٨٨ستيزي، روز جمعه  راه آزادى و ستم

آييم و همراه خانواده   طاهر مهرشهر آرج گرد مي بر مزارشان در امامزاده
 آانون نويسندگان ايران . داريم مى ميشان ياد جاويدشان را گرا و ياران

 ١٣٨٨ آذر ١٠
 بيانيه آانون نويسندگان ايران 

  به مناسبت يازدهمين سالگرد قتل محمد مختارى و محمدجعفر پوينده 
 اى نبود مرگ ،  آيين تازه
 .ايم  ما زنده

 ! گامان، زنان و مردان آزاده  ياران، هم
ى پروانه  تبهكارانه، در پى قتل ١٣٧٧يازده سال پيش، در خزان 

اسكندرى و داريوش فروهر، فعاالن سياسى و اجتماعي، دو تن از ياران 
هاى  ى ما، محمد مختارى و محمدجعفر پوينده، را در خيابان دلير و آزاده

تهران ربودند و به جرم نوشتن و گفتن و سرودن، شكستن سكوت 
يدن در راه گورستاني، گردن نگذاشتن به يوغ بردگِي قدرِت حاآم، آوش

امان با سانسور به طرز هولناآى به  آزادى بيان و قلم و انديشه و پيكار بي
 . قتل رساندند

 ١٣٦٠ى  ى دهه هاى خونين و گسترده در آن هنگام، حاآميت آه از سرآوب
زنِي مختارى و پوينده، غفار  فارغ شده بود گمان داشت آه با قتل و تك

عاليى و نيز مجيد شريف و پيروز زاده و احمد مير حسيني، حميد حاجي
خواهِي روشنفكرِي متعهد ايران  توان فرياد آزادي ها تن ديگر مي دوانى و ده

ها از پرده بيرون افتاد و  اما هنگامى آه قتل. را براى هميشه خاموش آرد
ها نديد، آوشيد با محدود آردن اين آشتارها  اى جز پذيرش قتل حاآميت چاره

هاى ضدبشرى سرپوش بگذارد و اين  فاى اين جنايتبه چهار قتل، بر ژر
گر سازد؛ دادگاهى سر هم  خودسر جلوه,ها را حاصل انحراف مشتى  تبهكاري

آرد و در پشت درهاى بسته، در تاريكى و خاموشي، بدون حضور 
باختگان، سر و ته قضيه را هم آورد و سرانجام  ها و وآيالن جان خانواده

قربانيان و عضو آانون نويسندگان ايران را به ناصر زرافشان، وآيل شجاع 
ى  ها روانه ى آمران و عامالن جنايت جويى و پافشارى بر محاآمه جرم حق

چندى نگذشت آه آمران و قاتالن را در بافت و ساختى . زندان آرد
ها آردند تا اين بار  ى خيابان ديگرگونه و گسترده، و در سليِح آامل، روانه

طلبى   به جان مردم و جوانان حق١٣٨٨ِن پس از خرداد در رويدادهاى خوني
هاى از  ى آزادي آميزترين شكِل ممكن خواهان اعاده بيافتند آه به مسالمت

ها،  و چنين شد آه خون آشتگاِن خيابان. ى خود بودند رفته دست
ها  ها و محسن ها، سهراب ها، نداها و ترانه شدگان و قربانيان آهريزك شكنجه

ى  باخته ها و هزاران جان ها و مختاري پورها و پوينده ن سلطانبا خو... و
 .  به هم پيوست و آزادى را فرياد آرد٦٠ى  دهه

 ! مردم آزاده 
آانون نويسندگان ايران در يازدهمين ساِل جان باختن محمد مختارى و 

هاى پاك و  آند آه با آرمان محمدجعفر پوينده، بار ديگر اعالم مي
ى خود بر سر همان پيمان است آه   رفته  ياران از دستى خواهانه آزادي

بود، و اگر هزار سال بر اين بگذرد حتى يك َدم از دادخواهى خود 
ى  هاى سه دهه گذرد و تا محاآمه و مجازات آمران و عامالن جنايت نمي

ُآشى  اخير و برچيدن آامل تمامى بساط شكنجه و پيگرد و آزار و آزادي
 . يندنش َدمى از پاى نمي

ها  ُآشتگاِن اين سال ى ستم ديدگان خفته در گوِر ياران عزيز ما و همه
 . چشم به راه روز دادرسى است

  ١٣٨٨ آذر ١٠ آانون نويسندگان ايران 
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   مناره مسجد در سرزمين عجايبمناره مسجد در سرزمين عجايبمناره مسجد در سرزمين عجايب
 بهروز نظری

 
 

 در صد از شرکت کنندگان در ۵٧، ١٣٨٨ آذر ٨در روز يکشنبه 
س برگزار شد به ممنوعيت ساختن يک همه پرسی که در کشور سوي

 پيشنهاد برگزاری اين همه  .مناره مسجد در اين کشور رای دادند
 مردم سويس مطرح شده بود و  پرسی از سوی حزب دست راستی

 و بسياری از  طی چند ماه گذشته جريانات فاشيستی و دست راستی
های اين کشور در هم صدايی با حزب مردم سويس به تبليغ  رسانه

. ليه ساختن مناره مسجد و همچنين مسلمانان دست زده بودندع
بزرگترين (پيش از برگزاری اين همه پرسی شورای شهر زوريخ 

نژاد   از يک پوستر استفاده جريانات دست راستی) شهر اين کشور
در اين پوستر پرچم . پرستانه عليه مسلمانان را مجاز خوانده بود

 که شبيه موشک بودند  هايی هسويس توسط يک زن با حجاب و منار
 .پوشانده شده بود

 ميليونی سويس را ٧ در صد جمعيت ۵مسلمانان سويس کمتر از 
 در صد تنها بيست در صد از آنها آداب ۵از اين . تشکيل ميدهند

همچنين الزم به ياد آوری است که در اين . اسالمی را رعايت ميکنند
به اين آمار سوالی که با توّجه .  مناره وجود دارد۴کشور تنها 
شود اين است که علت برگزاری يک همه پرسی، کشاندن   مطرح می

های رای، و صرف اين همه  شهروندان سويسی به پای صندوق
کرده است؟   هزينه چه بوده است؟ چه خطری اين کشور را تهديد می

های مسجد، حتئ در صورت افزايش آنها به ده و يا بيشتر از  مناره
های اين  های کليسا  و چندانی با برجها و گنبد اوت اساسیآن، چه تف

 کشور دارند؟
ها و نه  ممنوع کردن ساختن مناره نه مشاجره ای بر سر مناره

جزيی از يک بحث زيبايی شناسانه درباره معماری، بلکه نمادی از 
. حمالت نژاد پرستانه و رو به افزايش عليه مسلمانان اروپا است

 که حزب مردم سويس در ابتدا قصد داشت تا فراموش نبايد کرد
مسئله ذبح اسالمی را به همه پرسی بگذارد، اما هراسان از 
برانگيختن احساسات يهوديان سويس ترجيح داد که حمله خود را 

 .متمرکز کند - بعنوان يک سمبل مناسب تر-ها  روی مناره
 اين کشور  سويس بر شهروندان مسلمان تمرکز احزاب دست راستی
در چند سال گذشته و با چرخش به . يک حرکت استثنائی نيست

اروپايی، مسئله مهاجرت و  راست هر چه بيشتر احزاب و دولتهای
 در  ها به يک از مباحث اصلی امنيت نظامی و اجتماعی اين کشور

هر کدام از اين کشورها سمبل ويژه . اين کشورها تبديل شده است
 در دانمارک و بدنبال چاپ .ای را هدف حمله قرار داده اند
  های دست راستی  از روزنامه کاريکاتورهای نژادپرستانه در يکی

اين کشور اين موضوع تحت پوشش آزادی بيان و مطبوعات دنبال 
 ميالدی به اينسو ٩٠ از اواسط دهه  در فرانسه مسئله اصلی. شد

در بريتانيا مسئله ترور و . حجاب و پوشش اسالمی بوده است
 در آلمان  .ی مسئله حجاب در دستور کار قرار داشته استحد تا

 روی مساجد متمرکز  های دست راستی دولت و جريانات و رسانه
بوده اند؛ در هلند روی  نگرش مسلمانان اين کشور به همجنس 

عليرغم . های مسجد گرايی و پوشيدن برقع، و در سويس روی مناره
ن حرکات بوده و هست نژاد ها آنچه که نقطه اشتراک اي تنوع بهانه

 .پرستی ضد مسلمانان است
در دهه گذشته و تحت عنوان مقابله با افراط گرايی اسالمی و 

، " فرهنگ خارجی"در مقابل "  فرهنگ ملی"تروريسم، و دفاع از 
 اروپا يک حمله همه جانبه عليه شهروندان و  جريانات دست راستی

رشد و پيشرفت . ندمسلمان اروپا را سازمان داده ا مهاجران
که اينبار مسلمانان را مورد (در اروپا " بومی گرايی"ايدئولوژی 

شهروندی " لياقت"حق شهروندی، و يا حتئ ) حمله قرار داده
در اين کمپين . مسلمانان اروپا را مورد سوال قرار داده و ميدهد

خواهند تا خود   می) حتئ از نسل سّوم(پرستانه ، از مهاجران  نژاد
شوند، و در مقابل " مدرن"پاکسازی کنند، " فرهنگشان"ز را ا

اين حمالت . کشور ميزبان سر تعظيم فرود آورند" فرهنگ بومی"
 از  که متاسفانه  يا با سکوت و يا حتئ ابراز حمايت برخی

 و يا  چپ و فمينيستی همراه است، در هر کشوری ويژگی جريانات 
از " بومی گرايی"ه، اين در فرانس.  به خود گرفته است زبان خاصی

طريق تاکيد بر شهروندی بر اساس خاک و الييسيته پيش برده 
در آلمان تاکيد بر شهروندی بر اساس خون و فرهنگ . ميشود

  در بريتانيا بهانه دولت و جريانات دست راستی. مسلط است
با وجود پيچيدن اين . است، و غيره" ادغام"و " فرهنگ بريتانيا"

، ترديدی " ميهن پرستی"و "  فرهنگی" کاغذ کادوی بومی گرايی در
نميتوان داشت که رشد نژاد پرستی در اروپا به سرمايه داری و 

 . مستقيم دارد امپرياليسم ربطی
 در صد از جمعيت ٢   ميليون، يعنی١۵طبق آخرين آمار نزديک به 

حدود نيمی از اين جمعيت ريشه خاورميانه .  اروپا، مسلمان هستند
در مورد مسلمانان مقيم اروپا الزم است که به چهار نکته . رندای دا

. نيستند"  خارجی"، همه مسلمانان اروپا مهاجر و يا اوال. توجه کرد
بخش قابل توّجهی از اينان کسانی هستند که يا از طريق تولد در 

، ترکيب  ثانيا.خاک اروپا، و ازدواج و غيره حق شهروندی دارند
 مستقيم  ان در کشورهای مختلف اروپايی ربطی و قومی مسلمان ملی

تصادفی نيست که اکثريت . به امپرياليسم و سرمايه داری دارد
دارند؛ و ) الجزاير، تونس و مراکش(مسلمانان فرانسه ريشه مغربی 

يا در بريتانيا اساسا ريشه هندی، پاکستانی و بنگالدشی دارند؛ و يا 
در فرانسه و . آمده اند  ترکيهدر آلمان بخش قابل توّجهی از آنان از

 دارند که مستعمره  هايی بريتانيا اکثريت مسلمانان ريشه در کشور
امپراطوری فرانسه و بريتانيا بودند و بخشی از نيروی انسانی 

کارگران ترک . ارتش و صنايع اين دو امپراطوری را تامين ميکردند
 ميالدی ١٩۶١بدنبال امضای قراردادی  بين ترکيه و آلمان در سال 

وارد اين کشور شدند و تا چند سال پيش از حق شهروندی محروم 
های اقتصادی و نظامی آمريکا و متحدانش در آسيا و  سياست. بودند

، ثالثا. آفريقا باعث موج جديدی از مهاجرت از اين مناطق شد
بيش از دو . جمعيت مسلمان اروپا يک جمعيت بسيار جوان است

در فرانسه شصت در .  سال هستند٣۵ن زير سّوم جمعيت ترک آلما
اين آمار به نوبه خود . ها کمتر از چهل سال سن دارند صد مغربی

بيانگر آن است که بخش قابل توّجهی از مسلمانان اروپا در 
ها و  به هم پيوستن خانواده. کشورهای اروپايی متولد شده اند

نگی و بخش افزايش تقاضا برای نيروی کار ارزان تر و کارگران خا
خدمات به افزايش و حضور ملموس تر زنان مسلمان در اروپا منجر 

 در  ، با وجود شرايط و سطح متفاوت زندگی رابعا.شده است
کشورهای مختلف در اروپا نبايد فراموش کرد که شهروندان 

ترين  ترين و لگدمال شده مسلمان در اين کشورها در زمره فقير
 .اقشارجمعيت اروپا هستند

 مسلمانان در کشورهای اروپايی در دو دهه گذشته وخيم تر  ايط زندگیشر
های  های نئو ليبرالی و حمله همه جانبه به ارزش سياست. شده است

ها و کااليی کردن بسياری از  سوسيال دموکراسی، تشديد خصوصی کردن
ها و  دولت. خدمات اجتماعی، شکاف طبقاتی در اروپا را افزايش داده است

 اروپا ناتوان از فراهم کردن کار و امنيت اجتماعی، و  دست راستیاحزاب 
در تالش برای جلوگيری از شکل گيری يک جبهه بزرگ طبقاتی عليه 

جلوه "  فرهنگی"سياستهای نئو ليبرالی، سعی دارند تا شکاف موجود را 
دولتها و . دهند و صفوف متحد کارگران و زحمتکشان را پراکنده کنند

و "  های فرهنگی چالش"و " فرهنگ"استی با تمرکز روی احزاب دست ر
با مترسک کردن شهروندان مسلمان و به بهانه مقابله با تروريسم، از 
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 شهروندان، از جمله حق  يک طرف به حقوق دموکراتيک و بديهی
مسافرت آزاد، بيان، مطبوعات، پوشش، اعتصاب و اعتراض، حمله 

های نئو ليبرالی و  ربانيان سياستميکنند ؛ و از طرف ديگر، بخشی از ق
 بيکاری، کمبود مسکن، نزول خدمات بهداشتی  امپرياليستی را عامل اصلی
در اين ميان نه سرمايداری و سرمايه داران، . و آموزشی معرفی ميکنند

معرفی " فرهنگ ملی"و دشمن " متجاوز"که قربانيان اين نظام به عنوان 
فرهنگ بطور کامل از "  فرهنگی"ث  جهت نيست که در مباح بی. ميشوند

اقتصاد سياسی جدا شده و طرفداران اين خط جايی برای نقد از سرمايه 
کودتا گران در ايران تالش " بومی گرايی"اگر .  نميگذارند داری باقی

، "علوم انسانی" کارگران و زحمتکشان ايران را به  کند دليل نارضايتی می
غرب در ايران بچسباند، در " نجمستون پ"جامعه شناسان اروپايی و 

 حمله به مسلمانان به عنوان  اروپا، اين بومی گرايی خود را به شکل
 .دهد نشان می"  فرهنگ خارجی"ستون پنجم 

اهميت سرمايه و جنبه طبقاتی رشد نژاد پرستی عليه مسلمانان اروپا را 
دولت فدرال سويس از . ميتوان بوضوح در کشور سويس مشاهده کرد

ن فردای اعالم نتايج همه پرسی به تالش برای محدود کردن لطمات هما
اما اين تالش به منظور دلجويی از . ممکن به اقتصاد اين کشور بر آمد

. گيرد سرمايه داران عرب و نه زحمتکشان مسلمان سويس صورت می
های مورد عالقه ثروتمندان کشورهای حوزه  سويس از جمله تفريح گاه

ه عربستان در ژنو ويال دارد؛ هتل پنج ستاره پرزيدنت پادشا. خليج است
ويلسون هم دکور شرقی دارد و هم  يک رستوران لبنانی؛ ديگر هتلهای 

رسد از هيچ   که به مشتريان پولدار عرب می پنج ستاره سويس زمانی
های سويس بخش قابل  خدمتی فروگذار نيستند؛ جواهرات و ساعت فروشی

 طريق فروش اجناس به مشتريان ثروتمند عرب توجهی از سود خود را از
های نستله در فرانسه و يا ديگر  به جيب ميزنند؛ و اگر تمامی کاال

همسايگان اروپايی سويس موجود نباشند با اطمينان خاطر ميتوان گفت 
.  موجودند های نستله در بسياری از کشورهای عربی که تمامی کاال

دانمارک و ديگر دولتهای همچون (تصادفی نيست که دولت سويس 
از در دلجويی و دادن اطمينان خاطر به دولت ) اروپايی در موارد ديگر
منافع اين دولتها و سرمايه . های خليج در آمده اند عربستان و ديگر دولت

های لوکس سويس اطراق ميکنند و از مشتريان پروپا  دارانی که در هتل
ا، با منافع زحمتکشان های گران قيمت سويسی هستند، ام قرص کاال

های گران قيمت را  ها و مغازه ها و توالتهای اين هتل مسلمانی که ديوار
  .  نيست تميز ميکنند يکی

 فرانسوی، ميگفت که معيار روشنفکر شمردن  ژان پل سارتر، فيلسوف
 همين بنا بر. های هسته ای است سالح يک پروفسور فيزيک مخالفت او با

چه ( و از ابراز همبستگی با زحمتکشان اروپا  منطق نميتوان چپ بود
  ملی  انسانی اقليت های حمايت از حقوق. خودداری کرد) مسلمان و غيره

درست به . تک تک آنان نيست تاييد اعتقادات   لزوما به معنای و مذهبی
 تبت همانگونه که مثًال اعتراض به سرکوب تبت به معنای اين نيست که

جنبش کارگری در هيچ کجای . مظهر برابری بين زنان و مردان است
.  نباشد نژاد پرستی  فاشيسم و  مقدم مبارزه عليه  صف جهان نميتواند در
نبايد .  عليه خطر تکرار تجربه فاشيسم در اروپا جنگيد بايد با تمام قوا

 . که مسلمانان امروز به يهوديان ديروز تبديل شوند گذاشت

…………………………………… 
 تداوم فشار ها بر فعالين دانشجويی تبريز

 آذر، روز دانشجو، فعالين دانشجويی شهر تبريز ١٦به  با نزديک تر شدن
رو  ها روبه امنيتی و مسئولين دانشگاه با موج فشارها از طرف نيروهای

 .هستند
به گزارش واحد دانشجويی : حقوق دانشجويان - خبرگزاری هرانا 

نژاد و بهروز فريدی از  عالی بشر در ايران؛ رسول ن حقوقمجموعه فعاال
آبان ماه به داليل  ٢٧فعالين دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز که اواخر شب 

تبريز  ی گذشته به زندان مرکزی شنبه نامعلوم بازداشت شده بودند، پنج
. شنبه با توديع وثيقه آزاد شوند منتقل شدند و قرار بر اين بوده روز يک

قاضی پرونده با عدم قبول وثيقه، قرار بازداشت اين دو فعال  ماا
 .تمديد کرد  روز ديگر١٠دانشجويی را 

مسئوالن دانشگاه تبريز و نيروهای امنيتی فشارها بر  از سوی ديگر، 
 ٥٠بدين سان که دهم آذر ماه، بيش از  فعالين دانشجويی را افزايش داده،

انضباطی احضار شده و تا  ی ه کميتهنفر از دانشجويان دانشگاه تبريز ب
با احکام   دانشجوی اين دانشگاه٦کنون اخبار رسيده حاکی از آن است که 

 .اند دو ترم تعليق از تحصيل مواجه شده
…………………………………… 

چرا طرح تحول اقتصادی با اين چرا طرح تحول اقتصادی با اين 
  سرعت تصويب شدسرعت تصويب شد

  عليرضا ثقفی
تضعفان در دو هفته گذشته مجلس حامی دولت به اصطالح طرفدار مس

و اقشار پايين جامعه طرحی را تصويب کرد که مدت بيست سال گذشته 
  .مورد مناقشه ی نيروهای درون حکومت بوده است

و  طرح  تحول اقتصادی"در مقاله ای که سال گذشته تحت عنوان 
نوشتم توضيح دادم که چرا اين طرح «تاثير آن بر زندگی کارگران 

سرمايه داری جهانی و شرکتهای اساسا ضد کارگری و در جهت منافع 
  .بزرگ است

اکنون با ذکر مختصری از تاريخچه ی اين طرح به داليل تصويب آن با 
 .سرعت هر چه تمام تر در اين شرايط ميپردازم

در مقاله ی گفته شده يادآور شدم که اين طرح همان طرح تعديل 
اقتصادی است که در سالهای پس از جنگ ايران و عراق از طرف 

و همان . ندوق بين المللی پول و بانک جهانی به ايران پيشنهاد شدص
طرحی است که در  دهه ی گذشته در کشورهايی مانند آرژانتين باعث 
ناآراميهای وسيع اجتماعی شده و کشورهای آسيای جنوب شرقی از 
جمله کره ، سنگاپور و اندونزی را در دهه ی گذشته با بحران 

اين طرح در حقيقت پيوستن ايران به . اقتصادی وسيع مواجه کرد
بازار جهانی و بازار آزاد و پذيرفتن سياستهای ورشکسته ی واگذاری 
همه چيز به بازار آزاد است که در بحرانهای اخير نادرستی خود را 

اين طرح بطور کامل از نسخه ای برداشته شده است . کامال نشان داد
و پرداخت . توصيه کرد بانک جهانی برای ايران 2003که در سال 

هر گونه وام و سرمايه گذاری در ايران را منوط به اجرای اين طرح 
 ) 1.(کرد

حکومت اصالح طلب قبلی با تمام وجود تالش کرد که اين طرح را به 
های خارجی به ايران و  دعوت از سرمايه. اجرا کند صورت ديگری

و فروش ) بلیترکسل ق(واگذاری بخشهايی مانند مخابرات به ايرانسل 
 واگذاری فرودگاه -سهام شرکت نفت به شرکتهای بزرگ بين المللی 

بين المللی به شرکتهای بزرگ بين المللی و هم چنين خصوصی کردن 
اموزش و پرورش و دانشگاههاو بسياری مسايل ديگر که در جهت 

هم . آزادسازی اقتصادی بود، در دولتهای قبلی صورت گرفته بود
که  مت ساالنه بنزين و حاملهای انرژی مساله ای بودچنين افزايش قي

 سال آن 4دردولت قبلی به تصويب رسيده بود و دولت فعلی به مدت 
اما اکنون در . را متوقف کرده و مبادرت به سهميه بندی بنزين کرد

شرايط اعتراضات اجتماعی وسيع و بی ثباتی عميق نيروهای دولتی و 
صويب اين طرح جای بررسی ويژه تاريک بودن آينده هرم قدرت، ت

زيرا به گفته ی تمام طرفداران اين طرح از اصالح طلب و . دارد
محافظه کار، اجرای آن باعث وارد شدن شوک اقتصادی به جامعه 
شده و ناآراميهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ودر شرائط 

  .عادی تورمی بيش از شصت در صد را به جامعه تحميل خواهد کرد
پس چه عاملی سبب شده است تا اين طرح با اين سرعت و در اين 

  موقعيت زمانی تصويب شود؟
 :از خود طرح آغاز ميکنيم

 )2(در اين طرح با چانه زنی دولت و مجلس باالخره مقرر شد که 
درآمد حاصل از طرح تحول اقتصادی که بنا به گفته برخی از مقامات 

 درصدی ميان دولت و 50صورت بيش از درآمد فروش نفت است، به 
يعنی به هر ميزان که مردم پرداخت . اقشار پايين جامعه تقسيم شود

بيشتری د ر زمينه ی تامين انرژی و کاالهای اساسی داشته باشند، آن 
ميزان ميان دولت و بخشی از مردم ، به انتخاب خود دولت تقسيم 

 به انتخاب  دهک پايين است که باز هم5اين بخش از مردم . ميشود
 5و . دولت است که تعيين کند که دهکهای پايينی چه کسانی هستند

دهک بااليی که آن هم به انتخاب دولت است بايد از انرژی و خدمات 
گران استفاده کنند که اين گرانی گاه همانند برق تا سه برابر قيمت 

قيمت برق در کشوهای همسايه مانند ترکيه و . ( منطقه ای آن است
 تومان است درحالی که در طرح تحول 25بايجان کيلو واتی آذر

تومان 77اقتصادی مصرف کنندگان ايرانی بايد آن را کيلو واتی 
جالبتر آنکه  گرانفروشی دولت در اين طرح به حدی ) خريداری کنند

در اين طرح قيمت . است که سرو صدای همه را در آورده است 
گازوئيل به قيمت جهانی ويا حاملهای انرژی همانند بنزين ونفت و

خليج فارس محاسبه ميشود ونه به ) تحويل(آنطور که گفته شده فوب 
قيمت تمام شده زيرا قيمت تمام شده حاملهای انرژی برای دولتی که 
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به منابع فراوان دسترسی دارد  تنها هزينه استخراج است که کمتر از 
مانند برق که به بيست درصد قيمت جهانی است  اما در مورد کاالئی ه

علت ناتوانی و فساد دستگاه اداری بيش از سه برابر قيمت جهانی 
توليد ميشود ،مصرف کنندگان بايد قيمت تمام شده را بپردازند واين 
سياست يک بام ودو هوا دوشيدن هر چه بيشتر مردمی است که زير 

    .بار فقر وگرانی کمر شان خم شده است
ل گذشته که در زمينه توزيع سوبسيدها با توجه به تجربه ی سی سا

داشته ايم، از آنجا که هرم قدرت در ايران بسيار بسته و هماهنگ 
درصد از طرفداران 50 درصد اين درآمد ميان 50 است تقسيم 

حکومت به ايجاد يک بخش پردرآمد از وابستگان دولتی منجر خواهد 
 خود را به ها سرسپردگی شد که اين وابستگان بايد در تمام زمينه

در غير اين صورت اهرمهای دولتی به سادگی . قدرت نشان دهند
درصد 50 و . ميتوانند آنان را از گردونه ی دريافت کمکها حذف کنند

ديگرمردم هم که اغلب آنان مخالفين وضع موجود هستند بايد آنچنان 
ی فشار اقتصادی قرار گيرند که همراه با سرکوب نظامی  در گردونه
  .ان اعتراض از آنان گرفته شودديگر تو

در اين طرح مشخص است که اعوان و انصار دولت و حکومت گران 
عالوه . از امتيازات برخوردار ميشوند و مخالفان از امتيازات محروم

درصد اين درآمد در اختيار دولت قرار ميگيرد تا نيروهای  50 بر آن 
ند با ناآراميها و نظامی و انتظامی را تجهيز کند و بدين وسيله بتوا

داليل ديگری وجود دارد که تصويب اين طرح . اعتراضات مقابله کند
 .را با اين سرعت در اين مقطع ضروری ميسازد

ها و کمکهای دولتی به بخشهای کشاورزی و توليدی به  حذف يارانه
گفته همه ی دست اندرکاران آن باعث شوک عظيم اقتصادی و 

آن جز با مشت آهنين برای سرکوب اجتماعی خواهد شد که اجرای 
با توجه به آنکه بهترين زمان برای . ناآراميها ميسر نخواهد بود

هيچ زمانی ) 3(سرمايه گذاری زمانی است که خون روی زمين است
برای حکومت گران بهتر از اين زمان که اعتراضات مردمی و 

 در شرايط. درگيريهای خيابانی در حال گسترش است پيدا نمی شود
حاضر که حکومت گران تصميم گرفته اند به هر صورت اعتراضات 
مردمی را سرکوب کنند و با تجهيز نيروهای جديد خود را برای آن 
آماده ميکنند، بهترين زمان اجرای اين طرح از نظر آنان انتخاب شده 
است تا با برقراری مشت آهنين به هر گونه اعتراض در اين زمينه 

 نظاميان وانتظاميان الگوهای خود را در اين البته که.پاسخ گويند
 .زمينه از همان شوک درمانيهای قدرتهای بزرگ ميگيرند

يکی از فرماندهان کهريزک به زندانيان ميگفت کهريزک باالتر از 
ای بين دو زندان ميکرد و  در حقيقت در آن مقايسه.  گوانتانامو است

اين يکی از . يافتيمنظرش بر آن بود که ما نبايد از امريکا عقب ب
هايی است که ايران تالش ميکند که پا جای پای امريکا  عرصه
های ديگر دنبال کنيم مشاهده  اگر اين مطلب را در عرصه. بگذارد

.  چينی و ديگران هستندرميکنيم که فرماندهان سپاه الگويشان ديگ
الگوهايشان همان خصوصی سازيهای ارتش امريکا است که کارهای 

کهريزک نمونه . اری را به فرماندهان با تجربه نظامی ميسپاردپيمان ک
يک زندان خصوصی و يک شرکت نظامی برای گرفتن اعتراف و 

نمونه و الگوی آن نيز زندانهای . جلوگيری از اعتراضات بود
ابوغريب و يا زندانهای فرودگاه بغداد بود که در آن شرکتهای 

 . گرفتندخصوصی بازجويی از متهمان را برعهده مي
صاف کردن زمينهای آباد، دکترين زمينهای سوخته ) 4(دکترين شوک 

دولت نظامی فعلی الگويش همان اعمال پل برمر . و ساخت از نو است
زمينها را صاف کنيم تا از نو . در عراق و آمريکادر يوگوسالوی است
ها را  کارگاهها و کارخانه. آنها را مطابق آنچه ميخواهيم بسازيم

در . شرکتهای پيمان کاری سپاه را بسازيم کنيم و به جای آنخراب 
حقيقت آنچه پل برمر در عراق اجرا کرد، دولت و سپاه در ايران تالش 

توليدات . آنها الگوی خود را عراق قرار داده اند. ميکنند پياده کنند
. قبلی را از ميان ببر و به جای آن شرکتهای نظامی را جايگزين کن

 .ا الصدرا بايد ورشکست شود تا به دست سپاه بيافتددر همين راست
کارهای توليدی بايد . مخابرات بايد تخريب شود تا به دست سپاه برسد

به صفر برسد و به جای آن کااليی مصرف شود که سود داللی بااليی 
داشته باشد و شرکتهای واردات و صادرات با حجم وسيع واردات 

حجم . ظامی را نيز خريد و فروش کنند کاالهای ن،بتوانند در کنار آن
باالی صادرات و تجارت اجازه ميدهد که درکنار آن بتوان کاالی قاچاق 
نظامی را هم خريداری کرد و از آن طريق ماشينی نظامی را به راه 

آنچه دو وجه حرکت سرمايه را مشخص ميکند که يکی .  انداخت
زه ميتوان در دو بازار آزاد سرمايه و ديگری مشت آهنين است امرو

وجه نظامی و غيرنظامی، در پيش برد سياستهای بازار آزاد  و 
  .روحيه نظامی سپاه مشاهده کرد
 :هاليبرتون عمل ميکند مافيای ثروت و قدرت به شيوه

شرکت الغدير  به مديريت آقای خزعلی  را تئوريسينهای درجه اول 
می و هم وی کسی است که نظريات حکومت اسال. سپاه ميکردانند

اين شرکت  از . چنين ارتباط حکومت با امام زمان را تئوريزه ميکند
نظر فکری ارتباطی تنگاتنگ با آقای مصباح يزدی و موسسه در راه 

 44حق دارد و در خصوصی سازيهای چهار سال اخير و اصل 
اين شرکت در قالب سرمايه . بيشترين ثروت رابدست آورده است

اقدام به خريد شرکتهای در معرض ) زدارافشاگريهای پالي(گذاری 
از جمله يخچال سازی بوژان، سهام بلوکی فوالد . فروش کرده است

 -  کوير تاير- سيمان خزر–مبارکه و شرکتهای ديگرنظير آتيه دماوند 
در ) 5( پتروشيمی اوره آمونياک – موتوژن –ليزينگ صنعت و معدن 

، پورمحمدی، هيات مديره اين شرکت نام آقايان احمدی نژاد
، زاهدی، وزير علوم و هفت وزير ديگر ديده )وزيرنيرو(فتاحی
نماينده اين شرکت در لبنان سيد حسن نصراهللا است و احمد . ميشود

اکثر فرماندهان .جنتی، دبير شورای نگهبان از اعضای موثر آن است 
 ....سپاه با اين شرکت نزديکی دارند

ند و سرمايه گذاری صنعت بانک صنعت ومعدن و شرکت آتيه ی دماو
و معدن و ليزينگ صنعت از شرکتهايی است که با آن سرمايه گذاری 

سهام بانک صنعت و معدن نيز در اختيار بانکهای .( مشترک دارند
 اين بانک از ادغام صندوق صنعت ومعدن که صندوق .امريکايی است

       مطابق اصل ( مشترک ايرا ن وآمريکا برای کمک به صنايع ايران 
 درصد سهام آن 13بود وبانک توسعه صنعتی ومعدنی که )  رومن ت4

  .)6)) بود به وجود آمد متعلق به بانکهای بين المللی انگليس وآمريکا
 

طرفداران مستعضفان يک اقتصاد رانت خوار ورباخوار به راه انداخته 
  های رسمی تا  بهره. اند که ميزان بهره ی پول در آن بی سابقه است

بانکهای . از مردم بيچاره دريافت ميکند) بانک پارسيان(را درصد  26
ديگر هم نيز به رغم آنکه در ظاهر بهره ای کمتر دريافت ميکنند اما 

ی ديرکرد و پولی که  زيرا بهره.ها را دريافت ميکنند عمال همين بهره
به عنوان شيرينی و هديه ماموران بانکهای دولتی دريافت ميکنند 

در چنين . درصد نمی شود 26 متر از همان درمجموع هيچ گاه ک
يک اقتصاد رباخوار بر جامعه در سی سال گذشته حاکم شده  یشرايط
 . است

اين است که شاهد هستيم که پس از سی سال تنهازندگی مردم به رغم 
 .درآمدهای افسانه ای نفت هم چنان سقوط کرده است

يليارد م 735برطبق گفته منابع رسمی در سی سال گذشته بيش از 
دالر نفت فروخته شده است  درحالی که به روايت آماررسمی، زندگی 

 ).7(مردم به مراتب سقوط کرده است 
های کالن را از ايران خارج کرده و در   تنها عده ای خاص سرمايه

.  سرمايه گذاری کرده اند.... کشورهای دبی و چين کانادا ترکيه و
ه در اين مدت بر ايران علت آن همان مساله شيوه اقتصادی است ک

حاکم بوده است و برای اين چپاول الزم است که  نقدينگی هر چه 
زيرا بدون نقدينگی و وجه نقد نميتوان سرمايه را . بيشتر افزايش يابد

زبان بهترين  اين عصای موسی و اين پول بی. از کشور خارج کرد
ه وسيله برای جابجا کردن اموال مردم و خريد و فروش متورم شد

 پس بايد هر چه بيشتر در اختيار جابجا. زمين واموال غيرمنقول است
ی دولتها در پخش وچاپ  در اين سی ساله همه. کنندگان سرمايه باشد

و در آن تنها . وقفه کوشا بوده اند اسکناس و افزايش حجم آن بی
در اخرين . های جيب کارگران را هم از آنان گرفته اند آخرين ريال

در ) ميليارد دالر 200 (تومان هزارميليون  200 آمار نقدينگی به
 )8( ايران رسيده است که بيش از سه برابر فروش ساليانه نفت است

ين به معنی آسان کردن خروج اين سرمايه برای عده ای خاص ا 
آنان ميتوانند بی دغدغه و با در دست داشتن و . درکشور است

را ازيک طرف دريافت دسترسی داشتن به اين نقدينگی دالرهای نفتی 
 .کرده و از طرف ديگر خارج کنند

المللی پول وبانک  درخصوصی سازيها که برای رضايت صندوق بين
قبولی در سازمان تجارت جهانی باسر عت هر چه تمام تر  جهانی و

ادامه دارد، آن چنان افتضاحاتی به بار ميآيد که صدای خود نهادهای 
وان به واگذاری معدن انگوران حکومتی بلند ميشود از آن جمله ميت

 .اشاره کرد
 ميلياردتومان به شرکت توسعه معادن 155اين معدن در حالی به 

روی ايران واگذار شد که کارشناسان قيمت مواد اوليه موجود و کشف 
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). 9( ميليارد تومان برآورد کرده بودند1000شده ی ان را بيش از 
قيب برای مزايده در در اين مزايده گفته شده است که سه شرکت ر

 خود جز ،شرکت توسعه معادن روی .اند دست بوده هم،حقيقت با هم
شرکتهای گروه مهر است که وابسته به کنسرسيومی است که 
مخابرات را خريداری کرده و همين طور کشتيرانی صدرا و تايد واترو 

غارتگران اموال مردم به نام خصوصی ...شرکت آلومينيوم ايران  و
 دش آزاد سرمايه باجهای کالنی به شرکتهای بزرگ بينسازی و گر

المللی پرداخت ميکنند و قراردادهای خارجی عجيب و غريب و با 
 )10(سودهای کالن با شرکتهای چند مليتی را امضا ميکنند

بزرگترين شريک سازنده تجهيزات   (Linde( از جمله شرکت آلمانی 
رکت سازنده اين پااليشگاهی پتروشيمی و گاز ايران بزرگترين ش

اين شرکت به برکت کارهای ميلياردی . تجهيزات در جهان هم هست
خريداری کند و در يک  در ايران توانسته است شرکتهای رقيب را

ليسی  ميليارد يورو بپردازد تا شرکت رقيب انگ12.2  معامله مبلغ
ببلعد و بتواند به بزرگترين  ( BOC)خود در اين زمينه را به نام

اين شرکت پتروشيمی الفين و ساير . ين زمينه تبديل شودشرکت درا
اين )  11.(پتروشيميها را در ايران ميسازد و وجوه نقد ميگيرد

 .های جديد در ايران است شرکت هم چنين سازنده پتروشيمی
تر ميشود که در برابر اين غارت اموال در  صسودطلبی آنجا مشخ

 از خدمات عمومی وقفه صاحبان قدرت و ثروت هر روزه همکاری بی
به مردم کاسته ميشود  وجدال جان و سرمايه در کاهش خدمات 

درصدی مصرف برق معابر ميدهد  49 خبر از کاهش ) 12)عمومی
جويی بسياری از بزرگراهها را از روشنايی  که دولت برای صرفه

  .محروم کرده است تا برق را با قيمت بيشتری به مردم بفروشد
و ترابری اين کاهش روشنايی باعث ی کارشناسان راه   به گفته

افزايش تصادفات شهری وجاده ای و ناامنی در شبها در خيابانهای 
 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته 30ساالنه بيش از . تاريک است

ميشوند و هزاران نفر به خاطر تاريکی معابر مورد حمله خالفکاران 
جويی درمصرف  قرار ميگيرند اما دولت به فکر سود خود در صرفه

به گزارش منابع آماری در سی سال گذشته هفتصد هزار  .برق است
ای جان خودراازدست داده وميليونها نفر معلول   نفر در تصادفات جاده

 )13. (شده ويا در اين روابط زندانی ميشوند
در همين زمينه حذف خدمات عمومی درآمار ميآيد که روزانه سی نفر 

ان جان خود را از دست ميدهند و در برابر بر اثر آلودگی هوا درتهر
قدرتمداران درپی بدست آوردن مالکيت اموال عمومی هستند و با تمام 

سازی و واگذاری اموال عمومی به  سرعت در پی خصوصی
وابستگان و نزديکان نيروهای نظامی و دولتی با سرعت هر چه تمام 

 .تر حرکت ميکنند
ن روی، تراکتور سازی ايران تايد واتر خاور ميانه ، توسعه معاد

گذاری توسگستر، ريخته گری تراکتورسازی ايران، لوله و  سرمايه
تجهيزات سديد، داروسازی جابربن حيان، فراوری مواد معدنی 

گذاری توسعه آذربايجان و بسياری شرکتهای کوچک  سرمايه
و هم چنين فوالد مبارکه را نيز  شرکت توسعه اعتماد مبين ) 14(ديگر

در خريد بلوک تايدواتر موضوع امنيتی بودن . ی کرده استخريدار
اين شرکت مطرح شد و هيچ خريدار ديگری نتوانست در آن شرکت 

ايران نيز از شرکتهای   شرکت صا) از جمله يک خريدار خارجی(کند
. معرفی شده است" مهر اقتصاد"وابسته به سپاه به عنوان مشاور 

ن و شرکت انفورماتيک شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايرا
 .هستند" مهر اقتصاد "ايران از جمله شرکتهای همراه 

مهر اقتصاد ايرانيان و بنياد تعاون سپاه و توسعه اعتماد مبين در 
در انتها . قالب يک کنسرسيوم متقاضی خريد بلوک مخابراتی بودند

و . توسعه اعتماد مبين آن را خريد که در  حقيقت همه با هم بودند
پيشگامان کوير " جريان وابسته به اصالح طلبان که رقيب آن بودتنها 
 شرکت بود و در انتها به داليل امنيتی 12که آن هم متشکل از " يزد

 آنقدر فروش اين سهام خنده. رد شد و نتوانست در رقابت شرکت کند
دار است که اگر بحث امنيت مطرح است پس تنها به شرکتهايی 

که بطور کامل در يک نظام امنيتی مورد تاييد ميتوان آن را واگذار کرد 
يعنی درحقيقت واگذاری بزرگترين موسسه مخابراتی به . کامل باشند

مامورانی که بخش نظامی را اداره . ماموران امنيتی است
 )15.(ميکنند

بزرگترين شرکت آب معدنی ايران دماوند وابسته به شرکت دنون 
توليد کننده که . ی جهان استفرانسه بزرگترين توليد کننده آب معدن

شرکت نستله نيز در اين ميان ) (16.(چه عرض شود توزيع کننده 
 .)سهم دارد 

های سرمايه گذاری در ايران برای شرکتهای بزرگ بين  ولی جاذبه
درصدی تا صد  50 المللی تنها به دعوت برای داشتن سهام بيش از 

 بين المللی با بلکه هم اکنون شرکتها بزرگ. در صدی تمام نمی شود
نمونه ی آن شرکت ريو تيتوی . سهام فائقه در حال کار هستند

که در  استراليا است که هفتاد درصد سهام شرکتی را در ايران دارد
زمينه اکتشاف طال فعاليت ميکند و اخيرا معدنی را در کردستان کشف 

 5 تا 4ساالنه بين )17(کرده است که به گزارش روزنامه همشهری 
اين اکتشاف بين .  تن سنگ معدن طال از آن استخراج ميشود ميليون

تنها سی درصد سهام اين معدن .  سال ادامه خواهد داشت18 تا 12
سرمايه خارجی برای جذب در ايران تا کنون  .به ايران  تعلق دارد

امتيازات زيادی را دريافت کرده اند که از جمله آن ميتوان به داشتن 
ها در موسسات اشاره کرد و اگر تا کنون صد در صد مالکيت شرکت

دليل آن را در سخت . ها نتوانسته است آنان را ارضا کند اين جاذبه
گيريهای فرهنگی و اجتماعی  ودر روابط تيره سياسی بايد جست و 

های  هر چند که سرمايه گذاريهای شرکتهای بزرگ در زمينه. جو کرد
 .نفت و گاز و پتروشيمی هم چنان ادامه دارد

 
های کالن وضعيت معيشتی مردم هم چنان در  اما با اين سرمايه

در ) 18(ی وزير مسکن  بر طبق گفته. سراشيبی سقوط قرار دارد
تعداد يک و نيم ميليون خانوار بدون مسکن بوده اند و از  1385سال 

 هزار زوج جديد نياز به 800 تا 700آن سال تا کنون ساالنه بين 
 با افزايش سه ميليون بی خانه به آنان در در نتيجه. مسکن داشته اند

 ميليون خانوار فاقد مسکن هستند 4.5 سال گذشته هم اکنون 4طی 
آن هم در کشوری که .  درصد جمعيت ايران ميشود25که در حدود 

 . ميليارد دالر نقدينگی و دارای چنين منابع و معادنی است200دارای 
تر از کشورهای  دهخصوصی سازی در ايران باسرعت بسيار فزاين

 کشور جهان تنها 200ديگر  به پيش ميرود زيرا در حالی که از بين 
که بخشی از (اند  سازی راه آهن کرده  کشور مبادرت به خصوصی16

) اند آنها کشورهای بدهکاری مانند آرژانتين در دوران بحرانها بوده
 ايران تمام تالش خود را به کار ميبرد تا راه آهن را هر چه بيشتر

آهن  هر چند هم اکنون نيز بخش بزرگی از راه. خصوصی کند
خصوصی بوده و در دست شرکت رجا وابسته به آستان قدس رضوی 

 )19) .است
 13اند   کشور که اقدام به خصوصی سازی راه آهن کرده16از بين 

کشور اقدام به واگذاری ناوگان و تنها سه کشور بخش زيربنايی را به 
اما بر اساس قانون مصوبه در ايران . اند هبخش خصوصی واگذار کرد

تا پايان سال صد درصد سهام شرکت رجا به بخش خصوصی واگذار 
  .وبخش زير بنائی در برنامه واگذاری است. خواهد شد

اما کنسرسيوم مبين با مهر اقتصاد و شرکت ) 20(باز هم مخابرات
کايه هم چنين با شرکتهای سر. سرمايه گذاری الغدير مشارکت ميکند

مهر اقتصاد بانک ملت بنياد  ...)فالحيان رفيق دوست و (گذاری بهمن
مستضعفان و هم شرکت تعاونی پيشگامان کوير يزد مذاکراتی به عمل 
آورده است تا بتواند آنان را نيز در اين خان يغما مشارکت دهد و با 

 .هم از اين سفره ببرند
ذاری اعتماد موسس شرکت سهام عام شهريار مهستان و سرمايه گ

 هزار سهام دار بوده و هر 50که دارای ) 21(مبين گروه بهمن است
اما بلوک . درصد از سهام آن در اختيار تعاونی سپاه است 48  چند 

 مخابرات توسط شرکت سهامی عام خريداری شده است
البته دولت فعلی در انجام کارهای پر خطر از اصالح طلبان بسيار 

د که اصالح طلبان نميتوانستند چنين همه ميدانن. جسورتر است 
داری  گامهايی در جهت خصوصی سازی و رابطه با جهان سرمايه

  .خصوص امريکا بردارند  وبه
اين ميز به تازگی تاسيس  ).مسول ميز امريکا در وزارت خارجه ايران

ميگويد رييس   .(برای بررسی روابط با کشور امريکا است. شده است
 جسورانه درارتباط با امريکا شجاعت جمهور برای برداشتن گام

او نگران افکار .زيرا او از مسايل جنجالی هراسی ندارد. بيشتری دارد
عمومی نيست و خيلی مايل است که در موضوعات جديد درگير 

 و از طرف ديگر چراغ سبزهای امريکا به دولت احمدی) 22(شود
را با نژاد کم نبوده است ورئيس جمهور آن کشور موافقت امريکا 

اش به صراحت بيان کرد  غنی سازی غيرنظامی در ايران در سخنرانی
پرونده هسته ای  و به دنبال آن مذاکرات ژنو برای توافقها در زمينه

ويا اين بازی به اين زودی ها نبايد تمام شود گاما  .ايران آغاز شد
 .وهر دو طرف برای حل بحران های خود به ادامه آن نياز دارند
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 ميليارد دالر فروش 250که کارنامه چهار ساله دولت نهم   ودر حالي
در کنار غارت اموال  ،)23( ميليارد دالر ذخيره ارزی است5. نفت 

های ايدئولوژيک اين تصاحب  عمومی دولت مداران از گسترش زمينه
اموال غافل نمانده و تمام تالش خود را برای بسترسازی ذهنی و 

 هزار مدرسه 4ند و اعالم ميکنند که تصاحب اموال عمومی فراهم ميکن
های  اين طرح همراه با مجتمع )24).به حوزه علميه قم واگذار ميشود

مسجدمحور در مدارس و طرح تفکيک کتابهای درسی دختران و پسران 
و بيرونی واندرونی کردن مدارس دخترانه  و طرح تفکيک دانشگاهها 

يم که گسترش به خوبی ميدان. است از نظر جنسيتی پيشنهاد شده
تفکرات طالبان و بنيادگرايی اسالمی همراه با انحصارات اقتصادی و 

به دو  .های گذشته امريکا بوده است نظاميگری از سياستهای دهه
  .اعتراف جديد در اين زمينه ميتوان اشاره کرد

ژنرال حميد گل مدير سابق سازمان اطالعات ارتش پاکستان که 
تان که آنها را عليه روسها تجهيز کرده سازمانده اصلی طالبان افغانس

است، به صراحت ميگويد که پاکستان و امريکا در تجهيز طالبان در 
طالبان در افغانستان و به تبع آن . اند پاکستان و افغانستان نقش داشته

گروههای تندرو و . و برای پشتيبانی از آن طالبان پاکستان بوجود آمد
ی او تجهيز  ستانی هستند که به وسيلهسلفی از نزديکان اين ژنرال پاک

اوبه صراحت گفت طالبان پاکستان از کانال امريکاييها تغذيه . اند شده
همچنين هيالری کلينتون در جلسه کميته فرعی تخصيص بودجه .ميشوند

نظاميگری در  در مجلس نمايندگان امريکا در خصوص ايجاد شبه
شوروی سابق  در پاکستان و ارتباطش با جنگ دوگانه امريکا عليه 

بايد بگويم مشکالتی که اکنون با آن روبرو هستيم تا : افغانستان گفت
حدود زيادی با مسئوليت خود ماست و بايد بگويم که ما خود در تشکيل 

 ای از ورود و خروج به پاکستان داشته ما تاريخچه. آن دخيل بودهايم
يم بيست سال بگذاريد يادآوری کنم کسانی که امروز با آنها ميجنگ. ايم

ما اين کار را انجام داديم چرا که . گذاری ما تشکيل شدند قبل با سرمايه
  )25. (در جنگ با اتحاد جماهير شوروی درگير بوديم

 و همراه با گسترش بنيادگرايی طالبانی گسترش بازارهای جهانی نيز 
اند پرتغالهای سال  در حالی که باغداران داخلی نتوانسته. ادامه دارد

تهی خود را  بفروشند و در آستانه فقر و بيخانمانی قرار دارند، گذش
بازار ايران از پرتغال اسرائيلی پرشده است و انبارهای فراوانی از 
پرتغال اسرائيلی کشف شده است که گويا آنقدر فراوان بوده است که در 
 .يک مورد ماموران فراموش کرده بودند مارکهای محموله را محو کنند

اين پرتغالها به مجلس و ساير ارگانها ميکشد و هيچ مقامی ماجرای 
مسوليت آن را قبول نميکند در انتها اين گمانه زنی برای همگان قابل 
باور ميشود که وزارت بازرگانی مستقيما مسوول اين مساله است و در 

در .(های تيز بين دولت مدتها به اين امر مشغول بوده است نگاه زير
هستند سروته قضيه هم " فلسطينی"ينکه اين پرتقالها نهايت با اعالم ا

.) اش حذف شد" ِاشغالی"البته دروغ هم نيست تنها پسوند . ميآيد
سرمايه جهانی بايد سودش را حفظ کند هر چند کشاورزان داخلی به 

 .خاک سياه کشانده شوند
ميهن توليد کننده پارچه . اما سياستها به دوران استعمار قديم برمی گردد

 آن چنان در واردات پارچه غرق است که صنايع نساجی آن بطور کلی از
ای و مالزيايی و غيره بهتر رشد  های کره مدار خارج ميشود تا سرمايه

های  های جهانی هستند و درعوض سرمايه زيرا درمدار سرمايه کنند،
داخلی به آنجا برود که سودش بيشتر است و نيروی کار ارزانتر، به 

 ...دبی و چين و
داران داخلی است  برخی ميگويند اين حرفها دل سوزاندن برای سرمايه

ی خود،  دار داخلی با کوچ سرمايه اما دقت نميکنند که  سرمايه. 
سودش را ميبرد و ضرری نمی کند، اين تنها مشکل نيروی کار است که 
با اين سياستها بيکار و آواره ميشود و اين دسترنج نيروی کار است که 

ی  داران غارت شده و به دنبال سود به چهار گوشه مايهبه وسيله سر
داران مالکيت مشروع ندارند که  اساس اين سرمايه. جهان سر ميکشد

ی صاحبان سرمايه  بر  اساس سرمايه. کسی دل به حال آنان بسوزاند
سلب مالکيت از صاحبان واقعی آن قرار دارد ، کسانی که صنايع دولتی 

آالتش  د و سپس تعطيل کرده و ماشينو عمومی را به ثمن بخس ميخرن
را ميفروشند تا سرمايه را برای سود بيشتر در جای ديگر به کار 

  ...اندازند و از طريق واردات سود بيشتری ببرند و 
ميهن توليدکننده شکر در فراوردههای شکر غرق ميشود تا زمينهای 

ری ها سود بيشت کشاورزی حاصل خير به کار ديگری بيايند که سرمايه
نيروی کار هم . د دببرند و کااليی توليد کنند که بازار جهانی آن را ميپسن

کارگر با خانواده هايشان آواره وهزارن .که ديگر هيچ اهميتی ندارد 
 ؟....!رو ديار ميشوندهش

بانک سينا متعلق به بنياد مستضعفان با خريد ده درصد از سهام 
)  مخابرات1+ درصد 50 دهی معامله بلوکبرن(کنسرسيوم اعتماد مبين 

 درصد از سهام مخابرات 5 ميليارد تومان به مالکيت 156به ارزش 
دست يافت تا عالوه بر حضور دريکی از پولسازترين شرکتهای دولت 

در .... گذاری وجوه مخابرات در اين بانک را دريافت کند امتياز سرمايه
دی اين  درصد نق20پی اين معامله کنسرسيوم اعتماد مبين توانست 

  . معامله را فراهم کند
 :سهامداران شرکت توسعه اعتماد مبين شامل

 دو درصد) سهامی عام(شرکت توسعه اعتماد -١
  درصد26) سهامی عام(شهريار مهستان

  درصد 46  ) سهامی خاص(نگين گنجينه  ايرانيان  -٢
  .درصد24) سهامی خاص(گروه اعتماد پارس

اعالم رسمی مديران  شرکت فوق را بنا بر 5بنگاههای صاحب سهام در 
اعتماد مبين بانک سينا گروه سرمايه گذاری غدير شرکت سرمايه 

  )26).تشکيل ميدهند... گذاری ساتا صندوق ذخيره بسيجيان و
 شرکت دولتی به ارزش 246 سهام حدود 88 مرداد 15 تا 84از سال 

 هزار ميليارد ريال به طرق مختلف از قبيل سهام عدالت ، رد 544حدود 
درصد هم از طريق واگذاری 19 ارائه در بورس و مزايده و ديون،

بررسيها نشان ميدهد شرکت سرمايه گذاری . بلوکی واگذار شده است
شرکتی سرمايه گذاری مهر اقتصاد ) وابسته به تامين اجتماعی(شستا 

و ) وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر بسيجيان سابق(ايرانيان 
درصد ارزش کل سهام بلوکی  46از صندوقهای بازنشستگی بيش 
درصد سهام دولتی را  80ها نزديک به  واگذار شده و کل شبه دولتی

 )27).خريداری کرده اند
های مردم حضور مجدد  در اوج درگيريهای داخلی و سرکوب خواسته

در قرار داد .شرکت انگليسی شل و رپسول اسپانيا  هم اعالم ميشود 
 پارس جنوبی 14 و 13 فازهای شرکتهای شل و رپسول برای گسترش

 را در قالب 13اعالم آمادگی کردند و با دولت ايران توافق کردند که فاز 
در اين توافق اعالم شد که . يک طرح مشترک و ترکيبی اجرا کنند

قراردادهای بيع متقابل به قرارداد مشارکت ميانجامد و قرارداد مشارکت 
نی بر مبنای استخراج منابع که همان مبنای قرارداد کنسرسيوم است يع

از مسوالن پرسيده شده است که آيا اين .  ميباشد50-50به صورت 
جواب مانده  قرارداد بر خالف قانون اساسی است، اما اين سوال بی

در همين حال گزارش ميشود که کشتيهای دام خريداری شده ) 28.(است
راس  227 0ازند و اولين مجموعه آن که عبار ت ااز امريکا در راه

هزار راس گاو  40تا  30است وارد بنادر ايران شده است و ساالنه بين 
 .از امريکا و يا کشورهای ديگر خريداری خواهد شد

که اين مساله در راستای نابودی کشاورزی و دامداری داخلی و باز 
شدن فضای معامالت پرسود برای سرمايه تجاری واز آن طريق سود 

 .ستبردن اين شرکتهای بزرگ ا
آنچنان کاالهای سرمايه داری جهانی بازار ايران را پر کرده است که 
سجاده و مهرو تسبيح و پرچم ايران وسايل تعزيه مانند زنجير و دف و 

شمار نير  مراسم عزاداری همانند کاله خود و مهرهای ديجيتالی و رکعت
اقتصاد طالبانی همه جا ) 29. (جايگزين کاالهای ساخت داخل شده است

نفت و معادن را فروختن و کاالهای آماده را از هر نوع . ا گرفته استر
خريدن و سوبسيدها را هم حذف کردن و قدرت نظامی و اقتصادی را در 

در اين زمينه وحدت سنت و مصرف  .ای متمرکز کردن د ست عده
هم چنين انواع وسايل ضد شورش . کااليی به وضوح آشکار است

وارد ميشود وصد البته اين ..  ی گاز فلفل وهمانند باتوم، ُشوکر اسپر
ها و تجار خاص است که در کار صادرات و  کاالها در دست واسطه

واردات به پول نفت دسترسی دارند و بازهم ميهن فراوردههای مهر 
های از خدا بيخبر  وتسبيح وسجاده را در مهر و تسبيح و سجاده چينی

 .غرق ميکند زيرا سرمايه سود ميطلبد
هم يکی از بزرگترين توليدکنندگان سيگار در خاور ميانه با سابقه باز  و

سال که شرکت دخانيات دولتی ايران است ، در برابر  70بيش از 
واردات سيگارهای خارجی در حال ورشکستگی است و توان پرداخت 

زيرا بازار جهانی در اين زمينه درهای . حقوق کارکنان خودرا ندارد
 .بگشايد و دل سوداگران بازار جهانی بدست آيدبسته بازار داخلی را 

حال کسانی که دولت فعلی ايران را طرفدار اقشار زحمتکش ميدانند و 
آن را چپ به حساب ميآورند، بايد بگويند کدام قسمت از بنيانهای 
اقتصادی اين حکومت در چند سال اخير در جهت  فوق سود نبوده و 

و کدام قسمت کوچکترين ارزش گذاری به نيروی کار بوده است 
مقاومتی در برابر تسلط سرمايه جهانی و متحدان داخلی آن سرمايه 
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اگر گرايش چپ اين است پس سرمايه داری . واسطه گری داشته است
  .کدام است

 ی مشوق مقام ارشد وزارت خارجه امريکا اعالم ميکند که در بسته
 است و در های خود پيشنهاد خريد هواپيماهای جديد به ايران داده

 هواپيمای 22است که  خبری ديگر اعالم ميشود که امريکا پيشنهاد داده
برای خريد صنايع نظامی در زمان  جديد با پولهای بلوکه شده ايران از 

که البته مانند بسياری از اخبار ابتدا تکذيب ... شاه به ايران بدهد و 
 ....ميشود و سپس 

عالم ميکند که تصميمی در مورد و در همان زمان وزير خارجه امريکا ا
واين بازی موش وگربه همچنان  )30).تحريم بنزين برای ايران ندارد

طرح « که نمونه های آن را در سی سال گذشته در مقاله   )ادامه دارد 
 )بيان شد» تحول اقتصادی وتاثير آن برزندگی کارگران 

ای در کنار اقدامات خصوصی سازی و فروش منابع کشور به شرکته
بزرگ سرمايه داری و چندمليتی و پهن کردن فرش قرمز در برابر 

های خارجی و شرکای داخلی آنان، موج بيکار سازی واخراج  سرمايه
کارگران و تعطيلی بنگاههای اقتصادی افزايش سرسام آوری را نشان 

 .ميدهد
از موارد آن اعتراضات کارگری هفت تپه، کيان تاير، ايران خودرو، 

 بزرگ ورزات ارشاد، ايران برک، فرش پارس، الستيک های چاپخانه
دنا،هادی کار سمنان ، نازنخ، فرنخ قزوين، نساجی سبالن، بازنشستگان 

پلی  -صنعت فوالد ذوب آهن، لوله سازی اهواز، مجتمع صنعتی تبريز
يخچال سازی  -کارخانه آزمايش مرودشت -صنايع مخابراتی -اکريل
 -کارخانه درخشان يزد -والدی کرجکارخانه نورد و قطعات ف -بوژان

و دهها شرکت بزرگ و  -کارخانه مينوی تهران–صنايع فلزی تهران 
 ...کوچک ديگر

هزار کارگربيکار يا  300ساالنه بيش از  84به طور متوسط از سال 
ی چندين ماهه  و به همين تعداد هم حقوق عقب افتاده. اخراج شده اند

رگزاريهای رسمی کارگری مشاهده دارند که آمار آن را ميتوان در خب
 .کرد

آن چنان اقتصاد بلبشويی همزمان با غارت اموال مردم به وجود ميآيد 
ميليارد دالر وجه نقد  18.5که در يک خبر حيرت انگير گزارش ميدهند 

دولت  .و طال هنگام خروج از کشور توسط دولت ترکيه ضبط شده است
تلويزيون اين کشور که يکی  "دی "کانال. ترکيه اين مساله را تاييد کرد

از بهترين کانالهای خبررسانی ترکيه است جزييات اين خبر را ارائه داده 
است و گفته است که سرمايه متعلق به يک تاجر ايرانی است که يک 
وکيل ترک به دنبال آزاد کردن اين سرمايه هنگفت توقيف شده 

 )31.(است
 دست عده ای خاص از هم های کالن در بيکاری کارگران تجمع سرمايه

پاشيدن وضعيت اقتصادی و اجتماعی در کنار ورشکستگی بخشهای 
کشاورزی به علت واردات کاالهای کشاورزی از همه نوع حتا توت 

که باعث بيکاری فزايندهی بخشهای مختلف است ... فرنگی و پرتغال و
 زيرا درهم. در کنار خود گسترش نيروی امنيتی و پليس را داشته است

ريختگی اقتصادی واجتماعی جز با افزايش نيروهای پليسی برای 
نيروهای پليس آن چنان عنان گسيخته . دولتمردان قابل حل نيست

ميشوند و در اجحاف و زورگويی به مردم آن چنان زياده روی ميکنند 
که گاه فرماندهان پليس برای آرام کردن جامعه مجبور به مداخله شده و 

  . کم ميکنند تا مردم به جان آمده کمی آرام شونداز اختيارات پليس
در يک سال گذشته  به پليس راهنمايی و رانندگی اجازه داده ميشد  که 
هر گونه که بخواهند  خودروهايی به قول خودشان متخلف را يعنی آنان 
که وارد محدوده ی ممنوعه و قرق شده خودروهای دولتی و وابستگان 

اين مساله آن چنان ابعاد گسترده ای يافت . ددولت ميشوند ،متوقف کنن
که برای مدتی فرماندهان پليس مجبور شدند اختيارات ماموران پليس  

 )32.(را درمورد توقف اتومبيلها محدود کنند
های غارتگرانه درهم ريخته ميشود که  و آن چنان اقتصاد با برنامه

های داللی  رسما اعالم ميگردد که سود بخشهای صنعت نسبت به فعاليت
و واسطهای ناچيز است به همين جهت همگان ترجيح ميدهند که داللی 

ريزی توسعه صنايع  معاون برنامه. کنند تا آنکه به صنعت بپردازند
ی مردم ايران مبنتی بر خالقيت ابتکار و صنعت گری  پيشينه: ميگويد

البته او اذعان ميکند که، در سی سال پس از انقالب ... بوده است
می کفه ی صنعت و توليد سنگين تر نشده است بلکه داللی و اسال

 )33.(واسطه گری رشد کرده است
هم چنين کاستن از خدمات عمومی ادامه دارد بطوری که دبير خانه 

نيروی پرستاری ايران در بيمارستانها يک سوم : پرستار اعالم ميکند
ن در و به همين جهت بسياری از بيمارا) 34(استاندارد جهانی است

بيمارستانها بر اثر عدم مراقبتهای مناسب بعد از عمل و يا درحين عمل 
الی  2در حالی که بايد به ازای هر پزشک . جان خود را از دست ميدهند

است که بيانگر  1به  1پرستار وجود داشته باشد در ايران اين نسبت  3
 .سودطلبی و منفعت پرستی هر چه بيشتر حکومتگران است

ه از خدمات عمومی هر روز کاسته ميشود که نيروی فزاينده در حالی ک
ای از بازار کار اخراج ميشود و ورشکستگی بنگاهها و تعطيلی آنها در 

و  ، آمريکا ، کره برابر واردات بی رويه کاال از کشورهايی مانند چين 
آنچنان که وزير کار اعالم ميکند قطار بيکاری ترمز بريده . غيره است

 رييس اتاق بازرگانی پيشين ميگويند بيکاری در سال و) 35(است
کننده است که سال سختی را در پيش خواهيم  آنچنان نگران 1388
در حال تحقق است به طوری  88بينی از ابتدای سال  اين پيش.  داشت

که معاون وزير اقتصاد ميگويد صنايع نساجی درگير بحران رکود و 
 ستگی بسياری از کارخانهورشکستگی هستند و پس از اعالم ورشک

 های بزرگ نساجی ناگهان گفته ميشود که يکی از بزرگترين کارخانه
. گذار خارجی واگذار شده است های نساجی کشور به يک سرمايه

ساله ابتدا ورشکست ميشود سپس 70نساجی مازندران با قدمتی 
کارگران آن اخراج شده و بسياری از آنان به افالس ميافتند و خانواده 

ای است که در يک گزارش آمده  شان از هم ميپاشد اين همان کارخانهاي
ی  اند که کارگران خانه و کاشانه بود که آنچنان به افالس کشيده شده

خود را ميفروشند و آواره شهر و ديار ميشوند و به خيل حاشيه نشينان 
و گزارشگران از آن نه به عنوان کارخانه که ) 36.(شهری ميپيوندند

و پس از تبديل آن به ويرانه آن را با قيمت ) 37.(ام ميبرندويرانه، ن
جالب آن است که سه . بسيار نازل به سرمايه گذار ترک واگذار ميکنند

سال تالش ميکنند که آن را ويران کنند و هزارن نفر را آواره شهر و 
ديار کنند کارگران را بی خانمان کرده و يه خيل تن فروشان و ولگردان 

 زيرا که سود واردات بيشتر است و فروش زمينهای مرغوب بيافزايند
اين کارخانه سودآوری بيشتری دارد و سرمايه به نقدينگی تبديل ميشود 
تا به راحتی در بورس و خريد و فروش زمين و ساختمان و داللی به 

هکتار در  11کار گرفته شود و گفته ميشود که زمين اصلی کارخانه 
 .قع شده است نقطه قائمشهر وانبهتري

و سرمايه گذار جديد قرار است که اين واحد را به يک واحد توليدی از 
ابتدای بافت پارچه تا انتهای توليد لباس تبديل کند تا کاالی آن را در 

سازی و  بازار جهانی بفروشد و زمين آن را هم تبديل به ساختمان
يان اما در اين م. سازی کند تا سودآوری بيشتری داشته باشد شهرک

هزاران نفر آواره شده و هر گونه اعتراض آنان سرکوب شده و با 
 . دستگيری و زندان پاسخ داده ميشود

 اين درحالی است که بنا به گفته نمايندهی قائم شهر نياز ساالنه ايران 
ميليون متر آن در داخل  200ميليارد متر است و تنها  1.2به پارچه 

 100گذار ترک واگذار ميشود و  يهاين کارخانه به سرما.توليد ميشود
 4با بهره (ميليون يورو هم به او وام از صندوق ارزی پرداخت ميشود 

آالت جديد وارد کند و از اين خان يغما  سود ببرد تا  تا ماشين .)در صد
تصور کنيد )(همان منبع.(کارگران و زحمتکشان به خاک سياه بنشينند

 اين کارخانه داده ميشد اکنون اگر اين وام به خود کارگران و متخصصان
 .) به بازارهای جهانی راه يافته بودصادرات نساجی مازندران

 1.3در همين راستا واردات بيرويه شکر توليد شکر را در يران از 
تقليل داد يعنی در  87هزار تن در سال  500به  85ميلون تن در سال 

 ادامه دادند ظرف دو سال آن چنان واردات بيرويه را برای سود بردن
شکر يکی پس از ديگری به ورشکستگی افتادند و  که صنايع قند و

درکنار آن هزاران کارگر بيکار شده ، دشتهای حاصل خيز خوزستان و 
مزارع چقندر قند خراسان به مرکز آوارگی کارگران و کارمندان مشغول 

و به کار در اين صنعت تبديل شد، زيرا که بايد به بازار جهانی پيوست 
اين سرزمينها را تبديل به مکانهايی کرد که در آن برای بازار جهانی 

حال اين بازار جهانی هر چه ميخواهد باشد، مهم آن . کاال توليد ميشود
 )38(است که سود داشته باشد 

در همين حالی که صنايع داخلی يکی پس از ديگری فدای بازار جهانی 
اند و  ده و آواره شدهوسود ميشوند و هزارهزار کارگر بی کار ش
گذاران کوچک وبزرگ  صنايع يکی پس از ديگری تقديم به سرمايه

داخلی و خارجی و سپاه و وابستگان قدرت ميگردد ،خبرهای سياسی 
هم حاکی از رد و بدل کردن قول و قرارها ميان خدمتگزاران سرمايه 

 .ن است تا همه چيز تکميل شود سردمداران نظام سرمايه داری جهاو
بر مذاکرات و گردهم آيی ديپلماتهای ايران وامريکايی با ميانجيگری خ

  ترکيه در ضيافت افطار دولت ترکيه باعکس و تفصيالت در روزنامه
اين افطاری که در جريان برگزاری سمينار ) 39(ها درج ميشود

کشور  20در ترکيه برگزار شده است " دوستان پاکستان دموکراتيک"
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 در آن شرکت داشتند تا مشکالت پاکستان را از جمله ايران وامريکا
که البته پس از  . بررسی کرده و بر سر حل آن با هم همکاری کنند

همکاری در مورد عراق و افغانستان و رسيدن به تفاهم کامل در آن  
که . زمينه اکنون نوبت همکاری در مورد حل مسايل پاکستان است

 تا در اوج اعتراضات ميان ايران و امريکا مذاکره صورت ميگيرد
 . موقعيت حکومت گران تقويت شود،مردم به حکومت

ها خبر از   بلبشويی در سودطلبی آن چنان فاحش است که روزنامه
ميليارد دالر از ذخاير ارزی ايران طی سالهای گذشته  25مفقود شدن 
تا  84بانک مرکزی گزارش ميدهد که ايران طی سالهای . را ميدهند

ليارد دالر از فروش نفت به دست آورده است در مي 279ميزان  87
ميليادر دالر اعالم ميشود  256حالی که اين رقم از سوی وزارت نفت 

والبته ) 40(ميليارد ناقابل کجاست 25و معلوم نيست اين تفاوت 
مشخص است که چنين مبالغ کالنی يا به طور غير قانونی از کشور 

از مرز ترکيه با عکس و ی که ميليارد دالر 18.5همانند ( خارج شده 
يا آنکه در بازار ) ج شد اما معلوم نشد چه بر سر آن آمدراتفصيالت خ

قاچاق صرف خريد سالح و تجهييزات و فراوری اورانيوم و غيره 
 .شده است که باز هم کسی در اين زمينه پاسخگو نيست

اکنون مشخص ميشود که تصويب طرح تحول اقتصادی با اين سرعت 
پازلی بوده که در سالهای قبل چيده شده است و اگر اين قسمت تکميل 

انحصار قدرت و . پازل تکميل نمی شد گويا برنامه ناقص ميماند
سرمايه در دست عده ای نظامی بايد همراه با حذف سوبسيد به نيروی  
کار باشدو به جای آن بايد پاداش به کسانی داده شود که در خدمت 

نقدی به کسانيکه در اين برنامه ريزی کمک . وضع موجود هستند
جانب قدرت و سرکوب را بگيرند تا با يک نيروی بزرگ تر به 

طرح تحول اقتصادی بايد به سرعت . سرکوب بقيه معترضين پرداخت
تصويب ميشد زيرا نيروی نظامی نياز به حمايت همه جانبه دارد تا در 

کند و هم هر اين اوضاع آشفته هم از نظر اقتصادی خود را تقويت 
گونه صدای مخالف را به راحتی به عنوان مخالف نظام و غيره از 

و در حقيقت در زمانی که مخالفين به دنبال زندانيان خود . ميان بردارد
های خود را   پيروزمندان به راحتی برنامه،شدگان خود هستند و کشته

درحالی که مردم بيشتر به فکر آرامش روانی در برابر . پيش ببرند
جاوزات انجام شده در زندانها و بازداشتگاهها هستند و هنوز از ت

اند، بهترين  شوک ايجاد شده به وسيله ی اين تجاوزها بيرون نيامده
های به جای مانده از پازل قدرت و  فرصت برای اجرای برنامه

 .سرمايه فراهم ميشود
اما بايد گفت قدرتمدران همه چيز را محاسبه ميکنند به جز قدرت 

زيرا آن زمان که دوران يک نيروی اجتماعی به . م و قدرت تاريخمرد
سر آمده باشد با هيچ چيز نمی توان آن را حفظ کرد هر حرکتی از اين 
 قبيل تنها به جدائی بيشتر نيروهای اجتماعی از برنامه ريزانی اين

ی سلطنت به سر آمده  آن زمان که دوره. ی منجر خواهد شد  انچني
ی  نميشد آن را حفظ کرد و در آن زمان که دورهبود با هيچ ترفندی 

چو برگشت . نظامی گری به سر آمده باشد ديگر حفظ  آن محال است
 .زنجيرها بگسلد

 آذر هشتادو هشت
  :زيرنويسها

مقاله طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسيدها منتشر  -١
 شده در وبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر

  )88مهر 29هری  طرح به نقل از روزنامه همش7ماده ( -٢
  صفحه اول7 فصل -نوامی کلين دکترين شوک

 ميلتون فريدمن بنيان گذار دکترين شوک و يا مکتب  -٣
شيکاگو معتقد است که برای جلو گيری از بحران ها بايد همواره 

يعنی هنگامی که . کارهايی را انجام داد که به جامعه شوک وارد کرد
. تظره اقتصاد را به راه انداختآنان آماده نيستند با يک برنامه غير من

برنامههای خصوصی سازی، لشگرکشی و ايجاد سرزمينهای سوخته 
در يوگسالوی ، عراق و افغانستان و هم چنين بازسازی پس از 

بهترين فرصت برای نابودی اقتصاد ) سونامی(زلزلهها و طوفانها
قديمی و ايجاد اقتصاد جديد بر مبنای خصوصی سازی و بازار آزاد 

  .ستا
 88 آبان 9روزنامه سرمايه  -٤
٥- sanatomaedan/ir.banki://http 
 25/6/88روزنامه سرمايه  -۶
٧- 2009/business/persian/uk.co.bbc.www

he_09/090914/ 
 88 مهر2رمايه روزنامه س -٨

به دو مقاله سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز در  -٩
 مراجعه شود 6و  5مجله راه آينده شماره 

  84اسفند  17شرق 
 88 مهر 2سرمايه  -١٠
١١- http://www.mehrnews.com/fa/NewsD

etail.aspx?NewsID=50097 
 88 مهر 2سرمايه  -١٢
١٣- 13/news/com.ayandenews.www://http

232/ 
 88 شهريور 25سرمايه  -١٤
 87مهر  23در  -١۵
 88 شهريور 14همشهری  -١٦

 88مهر 13سرمايه 
 همان منبع -١٧
  88 مهر12سرمايه  -١٨

 88 فروردين 18اعتماد ملی 
 اعتماد ملی 87اسفند  2
   اعتماد ملی88ارديبهشت 8
   اعتماد ملی88ارديبهشت 6
  88آبان 18اعتماد  -١٩

 88مهر  25اعتماد 
 88مهر  25اعتماد 

 88تير  30اعتماد ملی 
 88تير  30اعتماد ملی 
 88مرداد  8اعتماد ملی 

 88شهريور  5سرمايه 
 88شهريور  4اطالعات 

 88مرداد  27روزنامه بازار کار 
 87اسفند  27اعتماد ملی 

 88مرداد  27بازار کار 
 88مهر 1اعتماد 

 88مرداد 27صنعت و بازار کار 
 88شهريور  3مادروزنامه اعت

 88اعتماد اول مهر 
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour 

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  
  ن روابط عمومي سازمانتلف

0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری

rgo.etehadchap.www 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

rgo.bulletin-iran.www 
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