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 رشد فزاينده نرخ تورم و بحران سياسی در پاکستان
 مقام جمهوری اسالمی در خصوصی سازی

قيمت ها به نحو سرسام آوری سير صعودی طی         
ران و           .   می کند  ارگ از ک ي کاالها و خدمات مورد ن

د    رخ  .   زحمتکشان روز به روز گران تر می شون ن
زايش و                تورم، با شتابی بيش از گذشته درحال اف

. قدرت خريد مردم به سرعت در حال کاهش است        
ای                ه برمبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص ب
ران،       کاالها و خدمات مصرفی درمناطق شهری اي

 در صد  ١/۵ نسبت به ماه قبل ٨۶در مهرماه سال  
ل                    ب ه سال ق اب اه مش در صد    ١٨/   ١و نسبت به م

زان      .  افزايش يافته است  ي زارش، م بر پايه همين گ
اه سال                    رم ه ه م  ٨۶تورم در دوازده ماه منتهی ب

اه           ادل      ٨۵نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرم ع  م
اه        .     در  صد  است ١۶/ ٢ ن م روردي اين  رقم در ف

ه                 ١٢  / ٨ ت اف زايش ي ج اف دري درصد بوده که به ت
ه            ١۵  / ٨در شهريور .     است   اه  ب  و در مهر  م

 .در صد رسيده است٢/١۶
البته هر فرد آگاهی می داند که اين ارقام،                         

ارقامی واقعی نيستند و ميزان گرانی ها و رقم               
واقعی نرخ تورم بسيار بيشتر از آن چيزی است          

آمار سازان   .  که بانک مرکزی ادعا می کند              
بانک مرکزی و افراد وابسته به حکومت نيز                 

يکی .  خود می دانند که اين ارقام، واقعی نيستند          
از اين ها که نماينده مشهد در مجلس ارتجاع                   

فراکسيون حزب  "است و درعين حال سخنگوی       
مجلس هم می باشد می گويد نرخ تورم                   "  اهللا

پاکستان بار ديگر با يک رشته تالطمات سياسی            
در طول چند هفته اخير، بحران          .  رو به روست   

اعالم وضعيت  .  سياسی پيوسته عميق ترشده است    
فوق العاده و معلق ساختن قانون اساسی پاکستان           
توسط ديکتاتور نظامی، ژنرال مشرف، نيز                    
نتوانسته است مانع از ادامه و گسترش                                  
اعتصابات، راهپيمائی ها و تظاهرات مخالفين              

اما خصلت اين بحران چيست؟ آيا بحرانی         .  گردد
انقالبی ست و می تواند به دگرگونی های جدی               
در اين کشور منجر گردد يا بحرانی قانونی ست             
و سرانجام با حک و اصالح قوانين و نهادهای                
موجود و انتقال قدرت از دست جناحی از طبقه               
حاکم به دست جناحی ديگر، در چارچوب نظم                
موجود حل می شود و يا الاقل فروآش خواهد                  

 .کرد
 ساله موجوديت کشور             ۶٠نظری به تاريخ             

پاکستان، به وضوح نشان می دهد که اين کشور             
همواره با يک بی ثباتی سياسی رو به رو بوده                 

در اين مدت کوتاه، پاکستان با چهار                      .  است
حکومت نظامی رو به رو بوده  و نظاميان                          
متجاوز از نيمی از سال های پس از استقالل را              

همين واقعيت  .  اند  بر اين کشور فرمانروائی کرده     
به خوبی منعکس کننده بحران مزمن و الينحلی              
ست که پاکستان از همان آغاز موجوديت خود با            

 . آن روبه رو بوده است
شکل گيری کشوری به نام پاکستان نه بر مبنای              
مليت، زبان، سنن، سوابق تاريخی و نيازهای                 
اقتصادی مشترک، بلکه بر مبنای دين و مذهب              
شکل گرفت که يکی از ارکان سياست استعماری         
تفرقه افکنانه انگليس برای حفظ مستملکات خود          

محمد علی جناح   .  در هندوستان را تشکيل می داد      
اش به    که پس از استقالل پاکستان به پاس خدمات         

بريتانيا، به فرمانداری کل منصوب گرديد و                    
رهبری حزب مسلم ليگ را برعهده داشت، ادعا           

. می کرد که در هندوستان دو ملت وجود دارند               
از اين رو، پاکستانی      .  ملت مسلمان و ملت هندو      

پديد آمد که دهها گروه ملی، قومی و زبانی در آن           
گرد آورده شده بودند که تنها نقطه اشتراک شان،           

اما اين نقطه اشتراک         .  مسلمان بودن آنها بود        
سست تر از آن می نمود که بتواند به سادگی                       
ازمردمی که عموما در چارچوب مناسبات                       

 .فئودالی قرار داشتند، يک ملت بسازد
بنابراين هم پای استقالل، يک بحران سياسی زاده        

کشمکش ميان طبقات و گروه های ملی،                  .  شد

. ها هستند   ی جنگ     زنان و کودکان قربانيان اصلی    
. اند  ها به اثبات رسانده      اين واقعيت را تمام جنگ      

براه افتادن هر جنگ مترادف است با گرسنگی و          
سرپناهی زنانی که شوهرانشان در جنگ کشته     بی
شوند و    اين زنان يا به اسارت گرفته می      .  شوند  می

به عنوان غنيمت جنگی در دست اربابان                             
شوند که از آنان به       سرمست از پيروزی اسير می    

عنوان خدمتکار جنسی و خدمتکار خانگی بهره            
سرپناه در شهرهای ويران        يا تنها و بی     .  برند  می

مانند و برای سير کردن       شده از جنگ برجای می    
شکم خود و فرزندانشان ناگزيرند به کارهای                   

 .پست و تن فروشی تن دهند

های دوران معاصر خشونت به زنان و                    جنگ
ترين    پرده   تجاوز به جسم و روح آنان را به بی                

تجاوز نظامی  .  گذارند  شکل ممکن به نمايش می       
به عراق و جنگ و خشونتی که چند سال است به            
مردم اين کشور تحميل شده، سبب گشته است                   
عالوه بر نيروهای اشغالگر خارجی، دستجات              

گرای طرفدار حکومت اسالمی در اين                     اسالم
کشور هر يک به شيوه يک دولت خودمختار                    

ارتش و پليس محلی نيز تحت نفوذ               .  عمل کنند  
های   کشتار زنان بصره به دست گروه      .  آنان است 

 .گرا بهترين شاهد اين وضعيت است اسالم

 تاثير جنگ بر وضعيت زنان عراقی

 تعبير در جمهوری اسالمی ، رؤيايی بی"انتخابات آزاد"

براساس اخبار   .  ها از کشف جسد دو دختر دانشجوی دانشگاه کار قزوين خبر دادند                                اخيرا، رسانه  
 .ها بود در مورد اين حادثه تاکنون سکوت پيشه کرده است های فوق، سومين دختری که همراه آن رسانه

قدر عميق است     فاجعه آن .  افتد  ، وقايعی از اين دست هر روز و هر ساعت اتفاق می              "ايران اسالمی "در  
های وسيع جامعه و به ويژه اقشار تهيدست به يک معضل  جدی                      برای توده "  عدم امنيت اجتماعی   "که  

توانست   ی حاکمان مرتجع و ددمنش جمهوری اسالمی می          فاجعه ای که تنها تحت سيطره     .  تبديل شده است  
 .اين قدر عميق شود

و با تبليغات    "  امنيت اجتماعی و اخالقی    "جمهوری اسالمی هر بار با طرحی نو و با تيتر دهان ُپر کن                    
آيد و هر دفعه در حالی که شاهد گسترش عدم امنيت اجتماعی در جامعه هستيم و                    آور به ميدان می     سرسام

 از شعار تا واقعيت" امنيت اجتماعی"
 چرا جمهوری اسالمی خود عامل گسترش ناامنی در جامعه است؟

اقتصاد جهان و بحران 
 مالی در آمريکا
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 ١از صفحه 
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۶درصفحه   

 زنده بادسوسياليسم

 بحران سياسی در پاکستان

قومی و مذهبی برسر سهم بری از منافع                              
اقتصادی، قدرت سياسی و نقش اسالم در قوانين           
کشور، مانع از آن گرديد که مجلس موسسان                    
بتواند يک قانون اساسی را که مورد توافق گروه           
های ملی، قومی و زبانی مختلف قرار داشته                    

، غالم محمد،   ١٩۵۴لذا در   .  باشد، تصويب نمايد  
تنها . فرماندار کل، مجلس موسسان را تعطيل کرد

 بود که      ١٩۵۶سال ها پس از استقالل ، در                    
مجلس موسسان جديد توانست يک قانون اساسی           

اما اين نيز نتوانست بحران سياسی        .  تصويب کند 
را فرو نشاند، درگيری ها و کشمکش های ملی و          

 .مذهبی افزايش يافت
در شرايطی که جنگ سرد، ميان دو بلوک شرق           
و غرب، گسترش می يافت، بحران سياسی                       

فئودال های اين کشور و                -پاکستان  بورژوا      
بورژوازی بين المللی را از خطر بروز قيام های         
دهقانی و قرار گرفتن رهبری آنها در دست                       
جريانات کمونيست و چپ که نمونه چين را الگو           

 .قرار می دادند، نگران ساخته بود
در عين حال که امپرياليسم آمريکا، پاکستان را              
وارد بلوک بندی های نظامی ضد کمونيستی خود         
کرده بود، برنامه وسيع تری برای گسترش                      
مناسبات بورژوائی نيز در دستور کار قرار داده           

اجرای اين هر دو وظيفه مهار بحران                      .  بود
سياسی از طريق يک کودتای نظامی را می                      
طلبيد که هيئت حاکمه پاکستان نيز راه نجات خود         

وظيفه ايجاد يک دولت         .    را در آن  می ديد             
متمرکز که بتواند، اين هر دو وظيفه داخلی و                   

المللی را انجام دهد، بر عهده نيروهای مسلح             بين
پاکستان به رهبری ايوب خان قرار داده شد که                

ايوب خان،  .   قدرت را در دست گرفت      ١٩۵٨در  
قانون اساسی   .  قانون اساسی پيشين را ملغا کرد          

جديدی که تمرکز و قدرت نيروهای نظامی را                
نيروهای گريز از       .  افزايش دهد، تصويب شد         
رفرم های محدود        .  مرکز، موقتا مهار شدند           

. ارضی و اقتصادی به مرحله اجرا درآمدند                     
مناسبات سرمايه داری توسعه يافت، و توام با آن           

. بر نقش و وزن طبقه کارگر پاکستان افزوده شد           
اما همراه با اين تحوالت، بيکاری، فقر و بدبختی          

. توده های زحمتکش نيز افزايش پيدا کرد                          
لذا برای نخستين بار       .  نارضايتی گسترش يافت    

 يک بحران سياسی انقالبی در پاکستان       ١٩۶٨در  
طبقه کارگر، اعتصابات وسيع و پر              .  پديد آمد  

دامنه ای را آغاز کرد که حدود هشت ماه به طول 
تظاهرات دانشجوئی و شورش های               .  انجاميد

مارشال .  دهقانی نيز پی آمد اين بحران بودند                
ايوب خان، زير فشار مبارزات توده ای در                       

 ناگزير به استعفاء شد و ژنرال يحيی خان          ١٩۶٩
اما ديگر، امکان    .  زمام امور را در دست گرفت        

ادامه اين وضع   .  ادامه حيات حکومت نظامی نبود    
. می توانست به سرنگونی طبقه حاکم بيانجامد               

انتقال قدرت به نمايندگان سياسی بورژوازی در           
نقش اصلی را در اين         .  دستور کار قرار گرفت      

ميان نماينده راديکال ترين جناح بورژوازی،                 
ذوالفقار علی بوتو بر عهده داشت که توانست با              

تشکيل حزب مردم و طرح شعارهائی  که از                    
نان، "جريانات چپ به عاريت گرفته بود، نظير،         

توده های   "  لباس، مسکن، تمام قدرت به مردم            
وسيع مردم را متشکل سازد و در اولين انتخابات          

، در   ١٩٧٠عمومی مستقيم پس از استقالل در              
. بخش غربی پاکستان اکثريت را به دست آورد              

نتيجه ديگر اين بحران پيروزی حزب عوامی                 
ليگ در بخش شرقی به رهبری مجيب الرحمان             
و سرانجام جنگ داخلی و جدائی بخش شرقی، به         

اکنون اين وظيفه بر         .  نام کشور بنگالدش بود        
عهده حزب مردم پاکستان قرار گرفته بود که بر            

بوتو، قانون اساسی جديدی را        .  بحران غلبه کند   
که تضمين کننده آزادی های سياسی باشد،                          

حکومت پارلمانی فدرال را که            .  تصويب کرد  
يک رشته  .  ايوب خان بر انداخته بود، احياء نمود       

. رفرم های ارضی را به مرحله اجرا درآورد                 
تعدادی از مهمترين موسسات توليدی و خدماتی            

برخی امتيازات کوچک به توده         .  را دولتی کرد    
در دوره زمامداری وی که از            .  های مردم داد    

 به طول انجاميد، مناسبات                   ١٩٧٧ تا    ١٩٧١
سرمايه داری وسيعا رشد کردند و بر کميت و                  

. نقش کارگران و جريانات کمونيست افزوده شد           
به رغم اقداماتی که در دوره زمامداری وی                      
صورت گرفت و بحران نيز تعديل پيدا کرد، اما             
درگيری های درونی طبقه حاکم و سياست های             

المللی دوران جنگ سرد، ادامه زمامداری وی  بين
سياست دولت آمريکا بيش از      .  ممکن ساخت   را نا 

پيش بر تقويت جريانات مذهبی برای مقابله با                  
کمونيسم و استقرار ديکتاتوری های نظامی قرار         

 .گرفته بود
 حزب    ٩، ائتالف       ١٩٧٧در جريان انتخابات          

اپوزيسيون که در راس آنها جامعـةاالسالمی                  
قرار گرفته بود و خواهان  استقرار يک حکومت          
اسالمی در پاکستان بود، با حمايت ارتش، از                   
پذيرش نتيجه انتخابات که با شکست آنها پايان                 

آنها دست به يک رشته         .  يافته بود، سر باز زد        
شورش ها زدند و از ارتش خواستند، قدرت را               

ضياء الحق فرمانده ارتش            .  در دست بگيرد       
گرا   پاکستان که خود وابسته به اين جريانات اسالم       

بود، دولت ذوالفقار علی بوتو را سرنگون کرد و          
با استقرار يک حکومت نظامی، سرکوب                          

ها وباز داشت گسترده نيروهای چپ و          نارضايتی
کمونيست، دست به اجرای يک رشته اقدامات                
برای برقراری ضوابط و مقررات اسالمی در               

سيل کمک های     .  جمهوری اسالمی پاکستان زد      
. مالی و نظامی آمريکا به پاکستان سرازير شد               

پاکستان به مرکز سازماندهی اسالم گرايان افغان        
و بنيادگرايان اسالمی کشورهای ديگر برای                   

. جنگ با دولت افغانستان و شوروی تبديل گرديد         
. اختناق و سرکوب در پاکستان رواج يافت                        

گرا و دستجات رنگارنگ ضد               جريانات اسالم  
کمونيست و چپ، مورد حمايت همه جانبه قرار             

شرايط مادی و معيشتی توده مردم وخيم          .  گرفتند
. تر گرديد و فقر ابعاد وسيع تری به خود گرفت              

الحق   با مرگ ضياء   .  بحران، همچنان ادامه يافت    
، بی نظير بوتو و نواز شريف،            ١٩٩٨در سال    

هر يک دوبار به نمايندگی از احزاب مردم و                    
اما پس از مدت        .  مسلم ليگ به قدرت رسيدند          

کوتاهی به علت رشد و گسترش بحران، فساد                  
. دستگاه دولتی و نارضايتی توده ای برکنار شدند        

سرانجام نيز بار ديگر نظاميان به رهبری مشرف 
دست به کار شدند و حکومت نظامی مجددا در                

 بر قرار گرديد، تا دوباره از قدرت نظامی ١٩٩٩
برای مهار بحرانی که ديگر الينحل به نظر می              

اما مشرف به جز حکومت        .  رسد ، استفاده شود     
. نظامی اش سياستی مجزا از نواز شريف نداشت        

سياست اقتصادی وی، همان ادامه خصوصی                 
. سازی  و تشديد فشار به توده های کارگر بود                  

گرائی نيز ادامه همان سياست نواز           تقويت اسالم 
 .شريف، با اندکی تعديل بود

پشتيبانان سياسی داخلی مشرف نيز اسالم گرايان        
در حقيقت متحدين مشرف که اکنون                    .  بودند

نيروی اصلی آن در حزب مسلم ليگ قائد اعظم              
متشکل اند، بخشی از حزب مسلم ليگ نواز                      

اتحاد بزرگ ملی و مجلس عمل متحد         .  اند  شريف
که ائتالفی از شش گروه مذهبی ست و قدرت را             
در ايالت سرحد شمال غربی در دست دارد و در            
بلوچستان نيز متحد مسلم ليگ قائم اعظم است،               
بخش ديگری از حاميان و طرفداران مشرف                  

 .بودند
بنابراين روشن است که چرا مشرف نمی توانست 

. جز ادامه و تشديد بحران کاری انجام دهد                         
سرانجام حکومت نظامی مشرف ، عميق تر شدن        

 ست که اکنون با آن روبه          ای  اين بحران تا مرحله   
 .رو هستيم

آن چه که در تمام اين سال های پس از استقالل                 
پاکستان می بينيم، بحرانی است که از همان آغاز         
پيدايش پاکستان، پديد آمده و مدام تشديد شده و به            
يک بحران سياسی مزمن و هميشگی تبديل                       

دست به دست شدن مداوم قدرت            .  گرديده است  
ميان نمايندگان سياسی و نظامی طبقه حاکم                        
سرمايه دار بر اين کشور، هيچ تضاد و معضلی            

 .را از اين کشور حل نکرده است
پاکستان امروز، کشوری ست، با کالف پيچيده              
ای از تضادهائی که طبقه حاکم اين کشور قادر به 

 . حل آنها نبوده و نخواهد بود
درحالی که  در پاکستان اکنون ديگر سالهاست که        
مناسبات سرمايه داری حاکم است و در برخی                
اياالت، اين مناسبات در نهايت خود توسعه                        

اند، هنوز در برخی اياالت و مناطق اين                     يافته
به رغم اين   .  کشور، مناسبات عشيرتی حاکم است    

که به علت برخی ويژگی های پاکستان، حتا در              
های نظامی،                  دوران استقرار حکومت                 

برخورداری مردم از آزادی های سياسی و حقوق 
دمکراتيک، قابل قياس مثال با کشورهای خاور             
ميانه نبوده است، اما با اين وجود، روبنای                          
سياسی آن عميقا آغشته به مناسبات نهادها و                     

نقشی که مذهب و     .  موسسات قرون وسطائی ست    
دستگاه روحانيت در دولت داشته و دارند،                         
موقعيت فرودست زنان در چارچوب مناسبات               
خانوادگی قرون وسطائی، فرمانروائی سران                
قبايل و سران دستگاه روحانيت در برخی مناطق          

 .اند و غيره، نشان دهنده همين واقعيت
پاکستان امروز، يکی از مظاهر برجسته تضاد              

در اين  .  فقر و ثروت و بی عدالتی عريان است            
کشور، سرمايه های هنگفتی در دست باالترين              

 ٨٠.  اليه های بورژوازی متمرکز شده است                
درصد صنايع وموسسات مالی و خدماتی بزرگ          

 خانواده  معروف  پاکستانی اند  و           ٢٣متعلق  به     
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۵درصفحه   

 ١از صفحه 

 ٢۴ تا    ٢٣بيشتر از رقم اعالم شده و رقمی بين             
بنابراين ترديدی در اين مسئله وجود . درصد است

ندارد که نرخ تورم و گرانی بيشتر از آن چيزی              
است که بانک مرکزی ادعا می کند و مردم اين               

مردم زحمتکشی که هرماه بايد             .  را می دانند      
 درصد نسبت به      ۴٠ تا    ٣٠اجاره مسکنی را که       

سال قبل افزايش يافته است، بپردازند، اين را می          
کارگران و زحمتکشانی که قادر نيستند               .  دانند

نيازهای ضروری زندگی خود را تامين کنند ودر        
 در صد وشايد      ٣٠ظرف اين دوازده ماه، حدود          

بيشتر از قدرت خريدشان کاسته شده است وحتا             
نان را هم ديگر نمی توانند به قيمت سال گذشته                

افزايش مداوم و      .  تهيه کنند، اين را می دانند              
سرسام آور قيمت ها و زندگی واقعی و روزمره،          
پيش از اعالم آمار غير واقعی، واقعيت ها رابه              
مردم زحمتکش آموخته است و وخامت اوضاع             

بانک .  اقتصادی را نيز ملموس ساخته است                 
مرکزی برای آن که وخامت اوضاع اقتصادی را         
پرده پوشی کند و يا از درجه وخامت آن بکاهد،              

با اين همه،      .  ميزان تورم واقعی را نمی گويد            
اوضاع اقتصادی چنان به وخامت گرائيده است             
که از هر جانب به دولت احمدی نژاد وگذار                      
عنقريب نرخ تورم به حالت انفجاری، هشدار داده 

دست اندرکاران حکومتی، تا همين             .  می شود   
چندماه پيش، به کلی منکر افزايش نرخ تورم می           
شدند ودر صدد بودند نرخ تورم را يک رقمی                  

اما گسيختگی بيش از پيش اقتصادی         .  اعالم کنند 
وتورم فزاينده، آنان را به جائی رسانده است که              
به افزايش نرخ تورم وادامه اين روند اعتراف                
می کنند ووابستگان حکومتی ازاصول گراودوی        
خردادی گرفته تاطرف داران رفسنجانی ، پی در         

 .پی وضعيت انفجاری راهشدار می دهند
يکی از دالئل افزايش نرخ تورم، افزايش ميزان            

بر اساس سخنان رئيس     .  نقدينگی در جامعه است    
 ٧٠کل بانک مرکزی، حجم نقدينگی  از رقم                    

 ١۴٠، به رقم       ٨۴هزار ميليارد تومان در سال           
هزار تومان درسال جاری رسيده وبه دوبرابر               

واضح است که تزريق پول         .  افزايش يافته است    
بدون پشتوانه توليدی به اقتصاد، آثار تورمی                   

دو برابر شدن حجم نقدينگی ،       .  برجای می گذارد  
درحالی که در اقتصاد ايران، توليد بسيار پائين و          
رکود بر آن حاکم است، معنای ديگری جز کاهش 
ارزش پول، جز کاهش قدرت خريد مردم و جز             

بايد در نظر      .  افزايش قيمت ها نخواهد داشت           
هائی که توسط سيستم         "  چک پول  "داشت که      

بانکی چاپ و منتشر می شوند و نقش و کارکرد             
پول را بازی می کنند، اين مسئله را تشديد می                  

بنا به گفته حسين قضاوی قائم مقام بانک                 .  کند
مرکزی حجم کل اسکناس و مسکوک شش هزار          

اما هم اکنون حجم        . ميليارد تومان است       ٣٠٠و   
هائی که در گردش است واز        "  چک پول "انواع  

نظر کار کرد کامال مانند پول عمل می کنند، به               
 ميليارد تومان، يعنی دوبرابر ۶٠٠دوازده هزار و

چک "اين   .  حجم اسکناس و مسکوک می رسد           
ها از آنجائی که با سرعت بيشتری نسبت             "  پول

به پول در گردش اند، به نسبت بيشتری نيز می               
توانند ضريب نقدينگی را تحت تاثير قرارداده و            

 .موجب افزايش نرخ تورم شوند
اوضاع اقتصادی به قدری وخيم و نگران کننده              

مذهبی ها و دوی خردادی         -شده است که ليبرال     
ها که خود از مدافعين سر سخت نئوليبراليسم                   
اقتصادی بوده اند وهنوز هم هستند، بی آن که به             
اجرای سياست های نئوليبراليستی و عواقب آن             
اشاره ای داشته باشند، زبان به انتقاد از دولت                  

بديهی است که نقد آن ها از وضع                .  گشوده اند  
موجود، به ناکارائی مديران و سياست های کابينه        
احمدی نژاد محدود گردد و يا در نهايت علل                      
افزايش نرخ تورم رادر افزايش ميزان نقدينگی             

گرچه افزايش ميزان نقدينگی،            .  خالصه کنند   
درافزايش ميزان نرخ تورم موثر است، اما بايد             
گفت که اين، تنها بخشی از مسئله است وتمام                    

 .مسئله به اين خالصه نمی شود
از جمله فاکتورهای بسيار مهم افزايش بی رويه            

. قيمت ها و نرخ تورم، آزاد سازی قيمت هاست             
جمهوری اسالمی که پس از پايان جنگ با عراق          
سياست های اقتصادی و رهنمودهای بانک                      
جهانی و صندوق بين المللی پول را رهنمون                    

 سال  ١٨عمل خويش قرار داده است، نزديک به          
است که بر طبق دستورالعمل اين نهادها حرکت            
نموده و برنامه های مختلف اقتصادی خود را نيز         
در راستای هماهنگی هرچه بيشتر با سياست های 
انحصارات مالی، تنظيم و به مرحله اجرا گذاشته         

درتمام طول اين دوران روند خصوصی            .  است
ابالغيه خامنه ای      .  سازی ها ادامه داشته است          

 مبنی بر واگذاری هشتاد درصد               ٨۵درتيرماه   
موسسات و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی          
و به دنبال آن، قانون مصوب مهرماه سال جاری           

نحوه اجرای سياست های کلی اصل             "پيرامون   
نه فقط روند خصوصی سازی     "   قانون اساسی  ۴۴

را گسترش داد و بر شتاب آن افزود و زمينه                      
چنگ اندازی سرمايه داران بخش خصوصی                 
داخلی يا خارجی را بر منابع کليدی اقتصاد فراهم   
ساخت، بلکه دخالت دولت درکنترل قيمت                         
هارارسماممنوع ساخت و ملزومات پيشبرد                    
سياست خصوصی سازی يعنی آزاد سازی قيمت         

 .ها رانيز به مرحله اجرا گذاشت
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخيص در گفتگو           
با خبرگزاری مهر ذوق کنان می گويد، شرکت              
های بزرگی مانند شرکت ملی مس، فوالد                           
مبارکه، که در ابتدا تصور واگذاری آنها غير                  
ممکن بود، پس از تصويب طرح اجرائی اصل              

 قانون اساسی، هم اکنون واگذاری آنهابه                     ۴۴
مقدمات .  بخش خصوصی آغاز شده است                     

واگذاری سهام بانک ها، بيمه ها، شرکت های                
نفتی، مخابرات و غيره نيز فراهم شده است                       
وعالوه براينها،واگذاری سهام شرکت های دولتی      

 .به خارجيان نيز آغاز شده است
روشن است که واگذاری موسسات و بنگاه های             
دولتی و خصوصی سازی که همراه باحذف                     
کنترل قيمتهاتوسط دولت وآزادسازی قيمت                     
هاست، به سرعت موجب افزايش قيمت                              
کاالهاوخدمات مصرفی می شودونرخ تورم                   

آزادسازی قيمت ها در         .  رانيزافزايش می دهد     
اقتصادی که هرج ومرج برآن حاکم است                           
ودرجامعه ای که يگانه هدف طبقه مسلط                            
آن،تأمين سودبيشتراست، معنای ديگری جز                   

 .افزايش قيمت ها وافزايش نرخ تورم ندارد
مسئله ديگر اين است که تارو پود اقتصاد ايران              

. به نفت آغشته و به درآمد آن وابسته است                           
بسياری از بخش های توليدی نيز به درآمدهای               

هر نوسان و تغييری در اين             .  نفتی وابسته اند     
عرصه، به فوريت، توليد را نيز تحت تاثير قرار          

کاهش شديد ارزش دالر در لحظه                 .  می دهد   
کنونی،باعث افزايش قيمت کاالهادربازارجهانی        

بديهی است که واردات اين گونه                    .شده است   
کاالها،تأثيرات خودرابربازارداخلی وافزايش              

از سوی    .  قيمت هابطورکلی برجای ميگذارد           
ديگر افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی،                 
افزايش قيمت بسياری از کاالهای ديگر را نيز               

از اين جهت نيزجمهوری          .  درپی داشته است      
اسالمی وسرمايه داران خصوصی برای تامين             
کاالهای مورد نياز خود از جمله خريد کاالهای             
واسطه ای از اين بازارها، بايد پول بيشتری                     

 . بپردازند
عالوه براين، در شرايط کنونی که آمريکا و                     
دولت های اروپائی جمهوری اسالمی را تحت               
فشارهای سياسی قرار داده  و برخی از تحريم                 
های اقتصادی نيز به مرحله اجرا گذاشته شده                  
است، رژيم، در معامالت تجاری و تهيه يک                   
رشته از کاالهای مورد نياز خود، مجبور است،            

که تمام  .  هزينه های اضافه ای را نيز تحمل کند           
اين ها هر يک به سهم خود بر روی افزايش                       

. قيمت ها و افزايش نرخ تورم تاثير گذار بوده اند          
نحوه مصرف درآمدهای ارزی نيز به سهم خود            

از آنجا که درآمدهای       .  بر نرخ تورم می افزايد        
ارزی، از محل فروش نفت واساسا برپايه دالر              
است، از اين رو بانک مرکزی برای تامين ريالی 
مورد نياز دولت، اقدام به خريد دالر می کند                      

دولت .  ومابه ازای آن نيز پول چاپ می کند                    
کسری بودجه خود را عموما از اين محل و با                   

بديهی .  استقراض از بانک مرکزی تامين می کند       
است که اين اسکناس های اضافی وافزايش                       
نقدينگی،که عمومأدربخش های غيرتوليدی                    

می )  ريال(مصرف می شوند، از ارزش پول               
در عين حال    .  کاهند وتورم را افزايش می دهند         

در اينجا نيز بار ديگر وابستگی بودجه و برنامه             
های اقتصادی دولت به نفت، و از اين طريق به              
دالر وآسيب پذيری اقتصادی نسبت به نوسانات            

تسهيالت .  ارزش دالر به خوبی ديده می شود               
بانکی مورد نظر نيز عمدتا به بخش های غير                  
مولد، مانند خدمات وساختمان و بازرگانی تزريق       

سودآوری اين بخش ها سبب می شود         .  شده است 
تا ثروتمندان وصاحبان نقدينگی، منابع مالی خود         

عموما -صرف نظر از اين يا آن مورد خاص          -را

 رشد فزاينده نرخ تورم و
 مقام جمهوری اسالمی در خصوصی سازی

 جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت 
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از آغاز سال جاری ميالدی ، بازار مالی                   
آمريکا تالطم پر دامنه ای را از سر می                      

نخستين بار در اواخرماه فوريه بود          .  گذراند
که، تنها در طول چند ساعت، ارزش سهام              

 ميليارد  ۵٨٠در بازار بورس آمريکا بيش از       
دومين بار درماه ژوئيه و       .  دالر کاهش يافت   

سرانجام هم دراوايل ماه اوت، سومين موج            
تالطمی همه جانبه، سراپای اقتصاد آمريکا           
را در خود فرو برد و فقط در سه هفته اول                

به ارزش بيش از       "  اوراق مالی  "ماه اوت،     
 ميليارد  دالر را به کاغذ پاره های بی              ٢۵٠

 . ارزش تبديل نمود
اين تنش، لرزه بر اندام بازارهای مالی در               

بانک فدرال آمريکا،    .  سراسر جهان انداخت   
در آغاز، اين تالطمات را عکس العمل                      

بازار خواند و ضمن تالش برای           "  طبيعی"
محدود جلوه دادن اين بحران به خاک اين                  
کشور، صاحبان مضطرب سهام را دعوت            

اما محدود ماندن بحران به          .  به صبر نمود    
مرزهای آمريکا خيالی بيهوده بود و سرانجام       
پخش خبر ورشکستگی چند موسسه بزرگ           
سرمايه گذاری در آمريکا، فرانسه و آلمان،           
نه تنها بانک فدرال آمريکا، بلکه بانک های           
بزرگ اروپا را نيزيکی پس از ديگری وادار    
نمود که برای جبران زيان موسسات سرمايه        
گذاری، ميلياردها دالر وام با کمترين نرخ              

 . بهره در اختيار دالالن بورس قرار دهند
با اينکه فراز و نشيب در بازار های بورس             
جهان امری غير عادی نيست، اما آن چه در           
اين ميان بر اهميت تالطمات اخير می                        
افزايد، سقوط بی سابقه و چندين باره ارزش           
سهام بازارهای بورس جهان درمدتی                         

گذشته از اين، نکته        .  کمترازهفت ماه است    
قابل تعمق ديگر، آغاز اين بحرانها از آمريکا      

رکود بازار مسکن، که از اواسط  سال        .  است
 آمريکا را فرا گرفت و ميليونها وام              ٢٠٠۶

دار را با مشکل عدم توان پرداخت وام                        
مواجه ساخت نقش مهمی در بروز اين                       

 . بحران داشت
بدون ترديد يکی از داليل سرايت بحران از            
نقطه ای به نقطه ديگر، درهم تنيدگی                           
بازارهای مالی جهان است که ضمن افزايش         
ارتباط درونی ميان بخش های مختلف                        
اقتصاد جهانی، ضربه پذيری و حساسيت اين       
مجموعه عظيم را بيش از پيش باال برده                    

گذشته ازاين، هرچند سوداگری و                .  است
بورس بازی معلول بحران های ذاتی سرمايه       

داری است، اما رشد بی سابقه سرمايه                         
سوداگر و اينکه چرا اين سرمايه ها قادرند              
در شرايط کنونی چنين اختالالت جدی                       
درروند گردش سرمايه ايجاد کنند، نياز به               

بحران اقتصادی     .  توضيح بيشتری است         
مزمن جهان سرمايه داری از ربع آخر قرن            
بيستم، حجم بزرگ روزافزونی از سرمايه             
های سرگردان را به سوی قمار بازی در                  

بلوک "با فروپاشی      .  بازار سهام سوق داد        

و گشوده شدن بخش ديگری از                     "  شرق
بازارهای جهان به روی سرمايه بين المللی،         
توليد ارزان کاال و تهيه مواد اوليه به نحو بی          

اين تغييرات، ضمن      .  سابقه ای تسهيل شد        
کاهش سودآوری سرمايه گذاری توليدی                  
دربخش پيشرفته جهان سرمايه داری، بخش         
وسيع تری از سرمايه های سرگردان                          
امپرياليستی را به عرصه سوداگری، سفته             
بازی، بورس، خريد و فروش ارز و ديگر              

 . قمارهای مالی سوق داد
به شعار   "  قانون زدائی  "و   "  جهانی سازی  "

گنديده ترين و فاسدترين بخش سرمايه مالی            
نتيجه فاجعه باراين امرازپيش           .  تبديل شد   

پای سرمايه سوداگر و بورس           .  روشن بود  
باز به هرجا که رسيد، حاصل، ورشکستگی         
ميليونها تن از مردم خرده پا  و ثروت افسانه           

دراواسط .  ای برای کالهبرداران بورس بود      
ببرهای " ميالدی حباب توهم              ١٩٩٠دهه    
سپس بازار   .  به پايان عمرخود رسيد       "  آسيا

روسيه و اروپای شرقی بود که بايد طعمه                
" بنيادهای محدود سرمايه گذاری  "گرگ های  

نتيجه ورشکستگی بانک ها،             .    می شد    
گسترش بيکاری، فقر و فالکت ميليونها                    

پس از روسيه،       .  کارگر و زحمتکش بود         
نوبت به صنايع ارتباطات و اطالعات رسيد          
تا عرصه تاخت و تاز ويرانگرانه سرمايه               

بازارمجازی و مصنوعا متورم اين     .  مالی شد 
 ٢١صنايع هم در سال های آغازين قرن                    

ميالدی، با چنان ورشکستگی مواجه شد که           
 ۴٠نرخ بهره بانکی را به کمترين سطح در            

 . سال اخير رساند
 ،    ٢٠٠٠به اين ترتيب، در اوايل سال                       

ميلياردها دالر سرمايه سوداگر سرگردان در       
اين طعمه،      .  کمين شکار جديدی بود                 

بازارمصرف آمريکا و تاکتيک به دام                        
. ، شد "وام آسان برای همه    "  انداختن قربانی، 

دولت جورج بوش، که خود نيزبه تازگی و با       
مساعدت گرگان بورس و سالطين سرمايه             
سوداگر، به قدرت رسيده بود، وظيفه                          
جاروب کردن تمام موانع دولتی موجود                    
برسرراه نفوذ سرمايه سوداگر به تمام شئون         

هارترين جناح    .  جامعه را برعهده گرفت          
سرمايه داران آمريکا با طرح های جنون                 
آميز اقتصادی، ضمن رسوخ خصوصی                  
سازی تا اعماق جامعه، مناسبات سوداگرانه         

. را به تمام ارکان زندگی گسترش دادند                     
بورس بازان، با هدف وام دارساختن تمام                 
مردم آمريکا، سرمايه های سرگردان خود را       

. به سوی بازارمسکن سرازير نمودند                        
هزاران شرکت سرمايه گذاری، نقش واسطه       
پرداخت اين وام های ارزان را به عهده                      
گرفته و با دهها طرح ضد انسانی دست به                

قيمت .  کار خالی کردن جيب مردم شدند                
مسکن مصنوعا و با هزار دوز و کلک باال              
نگهداشته شد، نرخ بهره های وام مسکن                   
شناور شد وميلياردها دالر وام بدون کوچک         

ترين تضمينی با بهره های کمر شکن                          
دراختيار بدهکارانی قرارگرفت که تنها منبع       
 . درآمدشان دستمزد و حقوق بخورو نمير بود

به اين ترتيب در اوايل سال جاری، ارزش               
وام های بدون تضمين و با نرخ بهره باال در            

 ميليارد دالر    ١٣٠٠بازار مسکن آمريکا به        
اما تبليغ مصرف و بدهکارسازی               .  رسيد

آسيب پذير ترين اقشار مردم به همينجا ختم             
دولت سرمايه داران آمريکا، با سرکوب      .  نشد

مداوم جنبش کارگری، ازافزايش دستمزدها          
جلوگيری کرده  و توده های کارگر و                           
زحمتکش را وادار نمودند که برای تامين                
 . نيازهای زندگی، وام  بيشتری دريافت نمايند

باال رفتن نرخ بهره از سوی بانک فدرال                  
آمريکا، افزايش بيکاری و در نتيجه ناتوانی          
بدهکاران در پرداخت ديون خود، سرانجام            

" مصرف به قيمت افزايش بدهی     "عمرحباب  
" دايره شيطانی "به يکباره    .  را به سر رساند    

افزايش مصرف    –پرداخت بدهی      –بردگی  
افزايش بدهکاری از هم گسيخت و بحرانی         –

همه جانبه سراپای بازاراعتبارات آمريکا را        
به اين ترتيب  ميليونها نفر وادار         .  فرا گرفت 

به ترک خانه و کاشانه خود شدند  و در                        
فقدان حداقل تامين اجتماعی، بايد در گوشه             

زمانی .  خيابان ها به حال خود رها شوند                
مدافعان سرمايه داری برای توجيه وجود                 
اقشار بی مسکن کمبود ساخت منازل ارزان          
قيمت را بهانه می کردند، اما اکنون بحران              
سرريز توليد وضعيتی را بوجود آورده است        
که شاهد افزايش اقشار بی مسکن به رغم                  

 . ميليونها مسکن خالی هستيم
نخستين پيامد بحران کنونی بدون ترديد                     
تضعيف باز هم بيشتر نقش و وزن                                 

. امپرياليسم آمريکا در اقتصاد جهان است               
بحران های سال های اخير اغلب از خارج              
آمريکا آغاز شده و توان اقتصادی اين کشور         
نقش عمده ای در تسريع گردش نقدينگی                   

اما اکنون شاهد بحرانی هستيم         .  داشته است  
عاملی که چشم   .  که ازآمريکا آغاز شده است     

انداز بهبود سريع شرايط را به تيرگی می                 
از سوی ديگر نقش تعيين کننده دالر           .  کشاند

در مقايسه با ارزهای رقيب، بيش از پيش                 
تضعيف شده تا جائی که کشورهای ريز و               
درشت جهان ديگرهيچ ابائی ندارند که                      
ذخيره های ارزی خود را با ارز رقبای دالر          

جزرومدهای بازارهای  .  آمريکا تعويض کنند  
بورس جهان، رشد ناموزون نقدينگی و                    
ذخيره های ارزی را به دنبال داشته که به                 

نوبه منجر به کسری بودجه تجاری و کاهش           
 . سرمايه گذاری خارجی در آمريکا شده است

به اين اعتبار نمی توان چشم انداز روشنی               
برای بهبود سريع بحران اقتصادی آمريکا              

و "  اعتبار ارزان       "دوران       .  تصور کرد  
، که از سال      "رشد بی وقفه بازار مصرف       "

 آغاز شد و می بايستی موتور محرک         ٢٠٠١
رشد اقتصادی آمريکا و جهان باشد ، قطعا              

 . به پايان خود رسيده است
 

 اقتصاد جهان و بحران مالی در آمريکا



 ۵١۴ شماره ٨۶نيمه  اول آذر  ۵

١ازصفحه   

 زنده باداستقالل طبقاتی کارگران

 ٣از صفحه 

های ژوئيه    در فاصله ماه  چندی پيش اعالم شد که       
و سپتامبر سال جاری، چهل و دو زن توسط                      

رئيس پليس بصره   .  اند  گرايان به قتل رسيده      اسالم
دهد هر ماه به       اعالم کرد که آمار پليس نشان می        

طور متوسط ده زن توسط باندهای ترور به قتل              
دانند که آمار        اما همه در بصره می         .  رسند   می

واقعی بسيار بيش از اين رقم است چرا که                          
ترسند در      ها در بسياری از موارد می               خانواده

 . اند، سخن بگويند مورد زنانی که به قتل رسيده
اند،     جرم زنانی که به قتل رسيده و سالخی شده              

نداشتن حجاب اسالمی و عدم رعايت شئونات                 
گرای طرفدار    های اسالم   گروه.  اسالمی بوده است  

جمهوری اسالمی زنان را با گلوله به قتل                            
آورند و        رسانند، يا آنها را از پای درمی                      می

دانی      جسدشان را تکه تکه کرده در زباله                          
ای   در برخی موارد جنايتکاران برگه      .  اندازند  می

گذارند که نشان        بر روی جسد زنان مقتول می           
دهد جرم زنان سرپيچی از قوانين اسالمی                   می

بر در و ديوارهای شهر بصره                   .  بوده است   
کند در    هايی نوشته شده که زنان را تهديد می           متن

صورت عدم رعايت شئون اسالمی مجازات                   
اين زنان به همان جرمی مجازات                .  شوند    می
شوند که زنان ايران نزديک به سه دهه است              می

اللهی و ماموران امر به       های حزب   مورد حمله گله 
شرايط .  گيرند  معروف و نهی از منکر قرار می          

های ترور اسالمی اين        جنگی در عراق به گروه      
پرواتر   دهد که گستاخانه و بی        آزادی عمل را می    
جريمه و بازداشتی در کار         .  به زنان حمله کنند      

نيست، عدم رعايت حجاب اسالمی يکسر به قتل           
 .انجامد زنان می

در يک مورد، باندهای ترور مذهبی يک دختر               
دانشجو را به دليل رعايت نکردن حجاب اسالمی         

در يک   .  با شليک گلوله به پای او تنبيه کردند               
مورد مهاجمان مسلح وارد خانه يک زن شدند و            
او و پسر شش ساله اش را به دليل شايعاتی در                  
مورد ارتباط غير مشروع جنسی اين زن به قتل             

 .رساندند
گرا سوار بر موتور يا         های جنايتکار اسالم     گروه

های دودی که فاقد پالک و           هايی با شيشه     اتومبيل
دهند و زنان      ها جوالن می     نمره هستند در خيابان    

حتا به زنانی که        .  کنند   حجاب را شکار می          بی
کنند   همراه شوهرانشان در خيابان هستند حمله می      

دهند که چرا     و مردان را مورد مواخذه  قرار می         
بسياری از زنان جرات          .  زنشان حجاب ندارد      

 .کنند از خانه خارج شوند نمی
ها در موارد بسياری به پليس گزارش                            قتل
ها وحشت دارند قربانی      که خانواده   شوند چرا     نمی

های جنايتکار مسلح شوند و در          انتقامجويی گروه 
شود و شکايتی      مواردی هم که قتلی گزارش می         

گيرد، يا هنگاميکه اجزای قطعه                  صورت می   
ها   قطعه شده بدن زنان در خيابان و در ميان زباله         

شود، پليس که تحت نفوذ جريانان                     کشف می   
اسالمی وابسته به حکومت اسالمی ايران است،            

باندهای ترور اسالمی       .  دهد    اقدامی انجام نمی      

 .حاکمان واقعی شهر بصره هستند
گويند زنان بصره در مقابل  فعاالن حقوق زنان می

ها   يا در خانه   :  اين وضعيت دو راه بيشتر ندارند        
بمانند و يا از شهر بصره به مناطق ديگر بروند؛            

ها با براه افتادن موج  کاری که بسياری از خانواده
 .اند ترور زنان در بصره انجام داده

اما در خارج از بصره هم سرنوشت بهتری در               
. هايشان نيست         انتظار اين زنان و خانواده                   

های نظامی روزمره در      ها و درگيری    گذاری  بمب
جو .  گيرد   ها قربانی می        شهر بغداد روزانه ده        

نظامی و عدم امنيت در مناطق مختلف عراق،                
حمله به زنان، ربودن آنان و تجاوز به زنان و                  
دختران خردسال را به امری روزمره تبديل کرده 

 .است
در بغداد و ساير مناطق عراق هم باندهای مسلح            

از اين رو ،       .  زنند   گرا حرف اول را می           اسالم
ها در اثر عدم امنيت و از                 بسياری از خانواده    

ها و        شدن دخترانشان در خشونت             ترس کشته   
گذاريهای روزمره و از ترس اينکه                                بمب

دخترانشان دزديده شده و مورد تجاوز قرار                      
 .فرستند بگيرند، دخترانشان را به مدرسه نمی
 آموزش و        بررسی انجام شده توسط وزارت              

دهد که با تداوم جنگ و         پرورش  عراق نشان می    
آموزان   خشونت در عراق، هر ساله نسبت دانش          

در های جنوبی،        در استان  .  يابد   دختر کاهش می    
آموز به کل           نسبت دختران دانش      سال جاری       

 . آموزان، به يک پنجم کاهش يافته است دانش
ها برای فرار      راه ديگری که بسياری از خانواده        

گزينند، ترک عراق و        از جنگ و خشونت برمی      
اما اين   .  پناه جستن درکشورهای همسايه است           

مسير نيز از آوارگی در مناطق مرزی و زندگی            
ترين      ی فاقد ابتدائی             های پناهندگی         در کمپ    

در بسياری از موارد                .  گذرد      امکانات می     
در اين  .  شوند  پناهجويان به عراق بازگردانده می      

مورد نيز زنان، چنانچه به عراق عودت داده                   
نشوند و اجازه اقامت بگيرند سرنوشت روشنی             

 . کشد انتظارشان را نمی
بنا بر آمار نهادهای پناهندگی سازمان ملل،                       
نزديک به دو ميليون آواره عراقی در سوريه                  

بخش زيادی از اين آوارگان            .  کنند   زندگی می  
های    زنانی هستند که شوهرانشان در درگيری              

اين زنان برای سيرکردن       .  اند   نظامی کشته شده    
شکم گرسنه خود و فرزندانشان ناگزيرند به هر             

فروشی زنان عراقی در سوريه  تن. کاری تن دهند
بيشترين زنان  .  های کسب درآمد است     يکی از راه  

فروش سوريه در حال حاضر زنان عراقی                  تن
ی    وضعيت در ساير کشورهای همسايه          .  هستند

 .عراق نيز کم و بيش همين است
در بصره، در ساير مناطق عراق و در                                 
کشورهای همسايه سرنوشت کم و بيش مشابهی            
در انتظار زنان و کودکانی است که تجاوز                         

های روزمره و گسترش نفوذ              نظامی، خشونت  
باندهای وابسته به حکومت اسالمی آنان را به                 

 .گرسنگی و فحشاء سوق داده است آوارگی،
 

 

 . در بخش های غير توليدی سرمايه گذاری کنند
 به نقل از علی عسگری       ٨۶ايسنا مورخ دوم آذر     

نماينده مشهد در مجلس، پيرامون اين اعتبارات             
واعطای تسهيالت برای تامين شرکت های                       
توليدی، به رانت هزار ميلياردی در پتروشيمی             

شرکت های زيادی     "  اشاره می کند ومی گويد           
باهمان پروانه کاغذی که به عنوان شرکت                         
پتروشيمی به ثبت رسيده است، مواد اوليه                          
دريافت می کنند و سپس مواد را در بازار                           

بنابراين روشن است که                "  آزادمی فروشند     
درمقياس عمومی وکلی، نقدينگی ها به سمتی                 
سرازير می شوند که در آن، از توليد واز عرضه 
کاال خبری نيست واين يعنی آن که باز هم تقاضا             
از عرضه جلو می افتد وسبب افزايش قيمت ها و           

 .رشد نرخ تورم می شود
بايد اضافه کرد که دولت، خود يکی از مسببين                

. اصلی افزايش قيمت ها و رشد نرخ تورم است             
دولت هر ساله بهای بسياری از کاالها وخدمات             
دولتی از جمله آب، برق، گاز، تلفن، سوخت به              

افزايش قيمت در   .  ويژه بنزين را افزايش می دهد      
اين عرصه ها، به سرعت به ساير عرصه ها                   
وکاالها از جمله خوراکی ها، آشاميدنی ها،                       
پوشاک، مسکن وغيره نيز تسری می يابد                          
وموجب افزايش سطح عمومی قيمت ها وکاهش           

 .  مستمر قدرت خريد مردم می گردد
افزايش سرسام آور قيمتها و نرخ تورم که به                     
مرحله انفجار نزديک می شود، موجوديت رژيم          

به رغم هشدارهای      .  را به خطر انداخته است           
مکرر دوست داران نظام، اما جمهوری اسالمی           
قادر نيست بر معضالت کنونی و بحران ازهم                

عجالتا هيچ چشم     .  گسيختگی اقتصادی غلبه کند      
اندازی برای خارج ساختن توليد از محاق رکود ،  
کاهش قيمت ها ياکاهش نرخ تورم ديده نمی شود           
بالعکس با ادامه و تشديد روند خصوصی سازی            
ها وآزاد سازی  قيمت ها، اوضاع از اين هم که               

فشار تورم وگرانی     .  هست وخيم تر خواهد شد         
برگرده دهها ميليون کارگر و زحمتکش، آنان                 
رابه فقر و گرسنگی وحشتناک تری سوق خواهد         

برای سرمايه داران و رژيم سياسی پاسدار            .  داد
منافع آن ها، گرسنگی ميليونها کارگر و انسان                
زحمتکش وانباشت فقر در اين قطب، گرچه شرط 

مگر نه آن    .  حيات آنهاست، اما فاقد اهميت است        
که انباشت فقر در يک سو، با انباشت ثروت در              
سوی ديگر مالزم است؟ سرمايه داران و دولت             
حامی آنها به خصوصی سازی،آزادسازی قيمتها         
و آزادسازی کامل دست سرمايه داران در                         
استثمار خشن تر وشديد تر کارگران وپيمودن                 

. مسير نئوليبراليسم اقتصادی ادامه خواهند داد              
آنان می خواهند در اين زمينه رتبه اول را از آن             

غالم رضا حيدری کرد زنگنه،              .  خود سازند   
رئيس سازمان خصوصی سازی که در عين حال         
معاون وزير اقتصاد هم هست، باشوق زيادی                  

چنانچه سهام بانک ها و          "چنين مژده می دهد          
مخابرات واگذار شود، امسال ايران در                                
خصوصی سازی رتبه اول را در دنيا کسب                      

 ."خواهد کرد
 
 

 رشد فزاينده نرخ تورم و
 مقام جمهوری اسالمی 
 در خصوصی سازی

 تاثير جنگ بر وضعيت زنان عراقی
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 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 

 کانادا
 

    دالر۵٠            مهران بندر     
    دالر۵٠            دريا             
   دالر۵٠            الکومه        

   دالر۵٠            صدای فدائی   
   دالر١٠            نرگس          

  دالر١٠            نفيسه ناصری  
  دالر١٠٠              ١دمکراسی شورائی 
  دالر۵٠          رفيق روزبه        

   دالر٣٠زنده باد سوسياليسم                    
  دالر١۵زنده باد سوسياليسم                    

 جاودان باد جنبش 
  دالر١٠٠٠            آذر   ١۶دانشجوئی 

 
 هلند

 
   يورو           ۵٠صدای  کارگران و زحمتکشان      
    يورو۴٠رفيق کبيرعلی اکبرصفائی فراهانی 

  يورو١۵٠             رشيد حسنی 
 

 سوئيس
 

   فرانک ١٠٠شورا                                   
   فرانک ١٠٠اشرف                                  

 
  يرانا

  تومان ٢٠٠٠            احمد شاملو 
  تومان ٣٠٠٠           رفيق حميد مومنی 
  تومان ۵٠٠٠           رفيق  بيژن جزنی

   يورو١٠٠هواداران سازمان در خراسان       
   يورو١٠٠به ياد جانباختگان فدائی               
   يورو١٠٠يکسال راديو دمکراسی شورائی    
   يورو١٠٠زنده باد حکومت شورائی            

   يورو۵٠به ياد سياهکل                            
 
 لمانآ
  

   يورو١٠             بهار  
   يورو١٠           رفيق رشيد حسنی  

    يورو۵                         کامی    
    يورو٢٠رفيق کبير سيامک اسديان            
   يورو١۵رفيق کبير مسعود احمدزاده          

 
 انگليس 

 
    يورو۵٠           بهرنگ     

   يورو٣٠اتحاد، مبارزه ، پيروزی             
    يورو٢٠به ياد جانباختگان دانش آموز       

 
 دانمارک 

 
   کرون ١٠٠                                 رسول 

 

 درصد  ٣٧ درصد جمعيت پاکستان مالک          ٠/  ۵
اين درحالی ست که      .  زمين های کشاورزی ست     

 ۵٠ ميليونی پاکستان متجاوز از       ١۶۵از جمعيت   
ميليون نفر با معيار يک تا دو دالری درآمد                        

ی بانک جهانی، زير خط فقر مطلق به                  روزانه
 ميليون از اين مردم  فقير       ٣٨حدود  .  سر می برند  

نيمی از   .  را زنان و کودکان تشکيل می دهند               
کودکانی که به سن تحصيل می رسند، به علت                 

طبقه کارگر پاکستان    .  فقر، به مدرسه نمی روند       
به لحاظ شرايط معيشتی در وضعيتی بسيار وخيم         

 .قرار دارد
 ۴٨اکنون مجموع نيروی کار در پاکستان حدود           

 درصد در بخش                  ۴٢.  ميليون نفر است           
 در صد    ٣٨در صد در صنعت و      ٢٠کشاورزی،  

 .در بخش خدمات
در بخش کشاورزی که  بيشترين تعداد کارگران           
مشغول به کارند، وضعيت از همه جا وخيم تر                

ميتوان گفت که بخشی از آنها وضعيت شان . است
از رعيت وابسته به زمين دوران فئوداليسم نيز               

سيستمی در بخش کشاورزی      .  وخيم تر می باشد     
پاکستان رايج است که به برخی از کارخانه ها و            
موسسات عقب مانده تر صنعتی نيز نظير صابون 
سازی ها، کوره پز خانه ها و غيره نيز بسط يافته 
که به آن وابستگی ابدی ناشی از بدهکاری می                

فقر گسترده در پاکستان باعث شده است             .  گويند
که کارگران در بخش کشاورزی و رشته های                 
عقب مانده تر صنعت، برای گذران زندگی خود            
مدام قرض بگيرند و به ارباب و کارفرما بدهکار         

مادام که اين بدهکاری ادامه دارد، آنها                .  باشند
موظفند کار کنند و منطقه عمل کار خود را ترک           

ها و زندان های خصوصی        در اينجا گارد  .  ننمايند
مجموع کار گرانی که در اين شکل         .  وجود دارند 

 ميليون تخمين زده       ١٠اسارت گرفتارند  حدود         
اربابان و کارفرمايان، حتا می توانند           .  می شود  

. اين کارگران را مورد خريد و فروش قرار دهند         
در ظاهر امر، دولت قوانينی مبنی بر ممنوعيت            
خريد و فروش و مجازات کارگران در زندان                  

اما در عمل در    . های خصوصی وضع کرده است 
. بسياری موارد کنترلی در اين عرصه جود ندارد       

حتا ماموران دولتی، در دستگاه سراپا فاسد                       
فرمايان   حکومت پاکستان با اندکی رشوه، با کار          

گروه ديگری که بيش از همه        .  همکاری می کنند  
. درمعرض استثمار قرار دارند، زنان هستند                  

درجه و شدت استثمار زنان کار گر را می توان             
 ٢٨به خوبی از طريق اين واقعيت دريافت که                 

درصد نيروی کار را تشکيل می دهند، اما سهم              
آنها به طور       .   درصد است      ۴٠آنها در توليد          

 در صد ۴٢متوسط دستمزدی که دريافت می کنند 
 .دستمزدی است که به مردان پرداخت می گردد

کودکان بخش ديگری از نيروی کار را در                         
پاکستان تشکيل می دهند که در معرض بيرحمانه         

. ترين استثمار و سوء استفاده ها قرار دارند                      
 ساله،  ١۴ تا    ۵ ميليون کودک فقير       ۴متجاوز از    

در بخش کشاورزی ، قالی بافی، کارگاه های                   
صابون سازی، خدمات خانگی و غيره کار می              

دستمزدی که آنها دريافت می دارند حتا به            .  کنند
 .رسد نيمی از دستمزد زنان هم  نمی

در پاکستان بيکاری گسترده پنهان و آشکار وجود      
آمار رسمی تعداد بيکاران رسمی را حدود         .  دارد

اين رقمی ست که     .  هفت ميليون اعالم کرده است     
بسيار پائين تر از تعداد واقعی بيکاران پاکستان             

بيکاری پنهان و اشتغال ناقص دوبرابر       .  می باشد 
حدود سه تا پنج ميليون تن         .  رقم اعالم شده است    

از کارگران پاکستانی در کشورهای منطقه                       
در پاکستان، ظاهرا    .  خاورميانه مشغول به کارند    

اما سوای موانعی که      .  آزادی اتحاديه وجود دارد     
مدام حکومت های نظامی و گروه ها و دستجات            
مذهبی، مداخالت دولتی و غيره پديد می آورند،            
قوانين محدود کننده ای وضع شده است که عمال            
مانع از متشکل شدن توده های وسيع کارگر می             

از اين نمونه است، قانون حفاظت از                    .  شوند
خدمات ضروری و قانون مناسبات صنعتی که               

برطبق .   سده گذشته وضع شدند    ۶٠ و  ۵٠در دهه  
 در صد از کارکنان که در        ٧۵اين قوانين، حدودا    

خدمات و موسسات دولتی، فرودگاه ها، بنادر،               
برق و آب، مدارس، بيمارستانها مشغول به                      
کارند، به اضافه ميليونها کارگر بخش                                  

اين .  کشاورزی، از حق ايجاد تشکل محروم اند           
خود يکی از مهمترين دالئل وضعيت وخيم                       

با .  معيشتی و رفاهی کارگران در پاکستان است          
 -توجه به آن چه که پيرامون اوضاع اقتصادی                

اجتماعی و سياسی گفته شد، روشن است که چرا          
کشور پاکستان همواره با يک بحران  مزمن رو             

بحرانی که هر بار جناحی از         .  به رو بوده است     
طبقه حاکم تالش نموده است، بر آن فائق آيد، اما            
به رغم اين که گاه فروکش کرده است، پيوسته                 

تالطمات .  ادامه يافته و عميق تر شده است                     
سياسی کنونی نيز بيان ديگری از همين بحران              

گرچه هنوز توده    .  سياسی الينحل و مزمن است       
های وسيع کارگر و زحمتکش به ميدان نيامده اند          

ست که    و ابتکار عمل در دست احزاب بورژوائی       
ماهيت آنها به تجربه بر توده های کارگر و                         
زحمتکش پاکستان روشن شده است، اما                              

. نارضايتی از وضع موجود گسترده است                         
جريانات بنياد گرای اسالمی در تالش اند از اين            
بحران به نفع خود بهره گيرند و توده های فقير و            

آنها، هم اکنون   .  نا آگاه را به سوی خود جلب کنند        
در برخی مناطق نيز نظير وزيرستان عمال                      

بنيادگرائی مذهبی که طبقه         .  حکومت می کنند     
حاکم پاکستان و امپرياليسم آمريکا مشوق آن                    
بودند، هم اکنون به معضلی حتا برای خود آنها                
تبديل شده و بر پيچيدگی اوضاع و بحران افزوده          

همه اين واقعيات نشان می دهند ،                           .  است
تضادهائی که به بحران سياسی مزمن پاکستان               
شکل داده اند، در چارچوب مناسبات سرمايه                  
داری حل نمی شوند و مادام که طبقه کارگر در               
موقعيتی قرار نگيرد که با دگرگونی کل جامعه              
آنها را حل نمايد، اين بحران به روال گذشته ادامه 

اين بار نيز    .  خواهد يافت و عميق تر خواهد شد          
قدرت می تواند در درون طبقه حاکم دست به                    
دست شود، حزب مردم به رهبری بی نظير بوتو           
و يا ائتالفی از دو حزب مخالف مشرف بر سر                

. کار آيد  و ماجراهای گذشته از نو تکرار گردند            
اما اينان نيز راه حلی برای معضالت و                                

 .تضادهای پيچيده سرمايه داری پاکستان ندارند

 کمک های مالی  بحران سياسی در پاکستان
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 ٨ازصفحه 

بيند،   فهمد و می    اين را هر آدمی که زنده است می        
با ارايه آمارهای عجيب و غريب طرح خود را              

 .کند موفق ارزيابی می
ی نشريه      های گذشته     همان گونه که در شماره          

ايم، تنها هدف جمهوری اسالمی از              گفته"  کار"
های اين چنينی تشديد سرکوب و انسداد هر            طرح

چه بيشتر فضای سياسی کشور است و هرگز                  
کوچکترين تاثيری در امنيت اجتماعی جامعه                 

جمهوری اسالمی به      .  نداشته و نخواهد داشت        
واقع با اقدامات خود، عاملی در گسترش عدم                   
امنيت اجتماعی بوده و هست و اين موضوعی                

 .ی مقاله به آن خواهيم پرداخت است که در ادامه
اما پيش از آن، ابتدا بايد ديد که امنيت اجتماعی                

ی اصلی عدم امنيت در چه چيزی          چيست و ريشه  
نهفته است؟ تا بتوان روشن ساخت که چرا                         

ی دستگاه عريض و            جمهوری اسالمی با همه       
اش، عاملی در راستای گسترش ناامنی                    طويل

 .اجتماعی است
قتل، سرقت، تجاوز، اعتياد، باجگيری، گروگان         
گيری، خشونت های خانوادگی از جمله                               

های سلب امنيت اجتماعی  در جامعه                         نمونه
واقعيت اين است که فقر، بيکاری و                    .  هستند
ای   ی وحشتناک طبقاتی که در کمتر جامعه         فاصله

توان ديد، عامل اصلی       به شدت و حدت ايران می      
از اين روست که         .  عدم امنيت اجتماعی است        

همراه با گسترش مداوم فقر در ميان اقشار                         
تهيدست جامعه و رانده شدن اقشار هر چه                          
بيشتری به زير خط فقر، شاهد گسترش ناامنی در 

ای که بذر تنفر و کينه را                جامعه.  جامعه هستيم  
پاشد و هنگامی که اين شرايط با انسداد                            می

شود،     سياسی، فرهنگی و اجتماعی همراه می               
سازد که به           ازبرخی  انسان ها هيواليی می                

های ديگر نه به چشم يک هم نوع، نه به                    انسان
. نگرد  چشم يک انسان که به چشم يک قربانی می         

همان طور که خود نيز قربانی مناسبات حاکم                   
آمار باالی امراض روحی و روانی      .  گرديده است 

و اوجگيری آن، تنها يکی از نتايج فاجعه باری               
است که امروز در ايرانِ  سياه پوش شاهد آن                    

غول فقر، قربانيانی دارد که به دنبال                  .  هستيم
 .گردند قربانيان خود می

داری، ناامنی          در تمامی کشورهای سرمايه              
اجتماعی وجود دارد، اما اين معضل در                              
کشورهای به طور مثال اروپای غربی هم چون             
آلمان، سوئد، هلند و غيره به هيچ عنوان قابل                    

در واقع  اين کشورها به         .  مقايسه با ايران نيست    
دليل فضای باز سياسی، اجتماعی و فرهنگی و              

اند تا      استفاده از انواع خدمات اجتماعی توانسته          
اگرچه .  حدود زيادی اين معضل را کنترل کنند            

های اخير و با تداوم             اين کشورها نيز در سال         
داری و کاهش خدمات                  بحران نظام سرمايه        

اجتماعی، دچار مشکالت بيشتری در اين رابطه          
اند، اما وضعيت امنيت اجتماعی در اين                       شده

کشورها با ايران هم چنان غيرقابل مقايسه باقی              
 . مانده است

اگرچه نظام سرمايه داری مشکل امنيت اجتماعی       
نتوانسته به طور     -حتا در پيشروترين شان        –را  

کامل حل کند، اما وجود آن به صورت حاد از                   
مختصات جوامعی است که فاصله طبقاتی در آن          

ی فقر به صورت يک معضل         عميق بوده و پديده    
به طور مثال   .  نماياند  اساسی در آن جوامع رخ می    

ی سرمايه        آمريکا اگرچه يک کشور پيشرفته             
داری است اما با اين وجود و با توجه به وجود                  

ها فقير در اين کشور، مشکل عدم امنيت               ميليون
تر از کشورهای           اجتماعی در آمريکا گسترده         

 .ی اروپايی است پيشرفته
در کشورهای ديکتاتوری اما اين موضوع به                  

دهد و    صورت بسيار حادتری خود را نشان می           
در ايران،    .  ايران يکی از اين کشورهاست                  

حاکميت جمهوری اسالمی با سرکوب به عمر                
بدون نيروی سرکوب،         .  دهد     خود ادامه می        

ای قادر به         جمهوری اسالمی حتا برای لحظه           
از همين روست که نيروی          .  ی بقا نيست       ادامه

سرکوب که متشکل از نيروهای نظامی،                            
نظامی، امنيتی و سيستم قضايی از جمله                       شبه

باشند، به دليل موقعيت          ها می     ها و زندان       دادگاه
ای برخوردار      ويژه شان از قدرت قابل مالحظه          

در اين سيستم نيروهای سرکوبگر در          .  شوند  می
واقع جوابگوی هيچ کسی نيستند و هيچ سيستمی            

نه مطبوعاتی  .برای مهار قدرت آنها وجود ندارد        
ها را منعکس کرده و به    است که اخبار جنايات آن 

های مدنی و      نقد بکشد و نه احزابی و نه سازمان          
قدر ضعيف هستند     اگر هم چيزی هست، آن    .  غيره

که در برابر غول قدرت توانی برای مقابله ندارند 
. چرخد  و چماق سرکوب بر باالی سر آنها نيز می        

ی کوچک و روشن آن موضوع قتل پزشک       نمونه
به عنوان   (ی منکرات همدان            جوانی در اداره     

است که وکيل پرونده             )  نيروی شبه نظامی        
تاکنون حتا قادر به گرفتن پرينت      )  شيرين عبادی (

مکالمات تلفنی برای روشن کردن موضوع نشده         
و اين در حالی است که وکيل پرونده معتقد است،           
در صورت دستيابی به اين پرينت موضوع تا                  

 .حدود زيادی روشن خواهد شد
گر   گيری هر چه بيشتر نيروهای سرکوب           قدرت

ی هر چه بيشتر از قدرت  راه را برای سوءاستفاده
از همين   .  کند   و فساد و رشوه خواری باز می              

روست که در بسياری از جنايات و تجاوزات                  
ردپای عوامل حکومت را به عنوان عامل مستقيم         

يک نمونه از بسيار         .  جنايت و تجاوز شاهديم        
ها؛ تجاوز سه نفر از افراد نيروی انتظامی            نمونه

ها   به يک دختر جوان در ورامين بود که به آن                 
پناه آورده بود و تازه دختر مزبور توسط قاضی             

ی ديگر دختر     نمونه!!  به شالق محکوم شده است     
جوان نکايی بود که متجاوزان به وی،  راست                 

چرخند، اما دختر جوان که مورد                     راست می   
. تجاوز قرار گرفته بود، به جرم فحشا اعدام شد             

دهد   اش می   پول و قدرت اين امکان را به صاحبان       
تا دست به هر جنايتی بزنند، جناياتی که در رژيم           

گر و سر تا پا فاسد جمهوری اسالمی                   سرکوب
 .مانند بدون مکافات می

های اخير و     و باز به همين دليل است که در سال          
امنيتی   –ی شعارهای دولت نظامی         به رغم همه   

ی ناامنی      سابقه   نژاد، شاهد گسترش بی           احمدی

گيری هرچه بيشتر نيروهای                    قدرت.  هستيم
گر و انسداد هر چه بيشتر فضای                            سرکوب

سياسی، فرهنگی و اجتماعی و گسترش مداوم                
اندازی برای بهبود اين وضعيت         فقر نه تنها چشم    

تر  انداز وخيم دهد بلکه تنها چشم را به ما نشان نمی
 .شدن امنيت اجتماعی در ايران است

ی ديگری نيز که اين موضوع را باز                            نکته
کند، موضوع تفکر اسالمی      تر و حادتر می     پيچيده

ی جزيی از نيروی       مثابه  اين تفکر به   .  حاکم است 
سرکوب و در واقع تطهير کننده ی آن محسوب               

های اخير فجايعی هم چون            گردد و در سال         می
ای در کرمان، مشهد و نيز                    های زنجيره       قتل
ای فعاالن سياسی و فرهنگی در          های زنجيره   قتل

ها که با      اين قتل .  تهران را موجب گرديده است       
استفاده از احکام و فتاوی اسالمی صورت                         

. گرفته، به اين موارد محدود نبوده و نخواهد ماند         
احکام و قوانين اسالمی حتا به مردان در مواردی    

 .دهد اجازه قتل همسران و دختران شان را نيز می
البته فقر خاصيت ديگری نيز برای رژيم دارد و            
آن اين است که رژيم با استفاده از بيکاری و فقر،  
بخشی ازافراد  را با پول به خدمت خود درآورده           
و از اين راه نيروی سرکوب خود را تکميل                       

يکی از کارهای کثيف جمهوری اسالمی        .  کند  می
هايی هم      اين است که زندانيانی را که به جرم                 

چون فروش مواد مخدر، تجاوز و غيره در زندان 
ها   شان، آن   برند، با کم کردن مدت زندان         بسر می 

 –را به خدمت گرفته و به نيروی سرکوب خود               
 .کند اضافه می -در درون و بيرون زندان 

چه که گفته شد، روشن است که در           با توجه به آن   
اندازی برای    جمهوری اسالمی نه تنها هيچ چشم        

بهبود امنيت اجتماعی وجود ندارد، بلکه شرايط            
تنها راه برای حل اين     .  از اين نيز بدتر خواهد شد     

معضل سرنگونی جمهوری اسالمی، برپايی                  
حکومت شورايی و حاکميت توده های مردم بر              

 .سرنوشت خويش است

ای که پيش روی عموم نيروهای           بنابراين وظيفه  
ی     مترقی و انقالبی هست همانا افشای مضحکه          

انتخاباتی جمهوری اسالمی و برحذر داشتن هر            
های مردم برای شرکت در آن             تر توده     چه بيش 
انتخابات آزاد در چارچوب قوانين و                    .  است

. پذير نيست      مقررات جمهوری اسالمی امکان       
انتخابات آزاد تنها موقعی معنا و مفهوم پيدا                        

کند که شرايط شرکت در انتخابات  برای همه              می
زمانی که  .  ها تضمين شده باشد     احزاب و سازمان  

های اپوزيسيون مجاز باشند            احزاب و سازمان     
زمانی که   .  برنامه انتخاباتی خود را تبليغ کنند            

کانديداها از صافی شورای نگهبان نگذرند و به             
مردم اين حق داده شود که خود تصميم بگيرند                 

 .خواهند به نمايندگی برگزينند چه کسانی را می
سخن گفتن از انتخابات آزاد با وجود دولت دينی             

. خواه عوامفريبی است        و سرکوبگر و تماميت        
سخن گفتن از انتخابات آزاد با وجود جمهوری               
اسالمی، ولی فقيه، و شورای نگهبان سرابی بيش        

 . نيست
   

 از شعار تا واقعيت" امنيت اجتماعی"
چرا جمهوری اسالمی خود عامل گسترش ناامنی در جامعه 

تعبير  ، رؤيايی بی"انتخابات آزاد"
 در جمهوری اسالمی
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 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و        راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه           
 شب به وقت ايران، روی      ٩ / ۵ تا   ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت        جمعه

   کيلو هرتز، پخش می           ٧۴٧٠ متر، فرکانس       ۴١طول موج کوتاه       
 .شود

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت راديو            برنامه
، نيز پخش           org.radioshora.www://httpدمکراسی شورائی،    

 .شود می

    ٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩:     شماره پيام گير صدای دمکراسی شورائی

جمهوری اسالمی بايد در اسفند آينده در                               
مجلس "  انتخابات"چارچوب قوانين و مقرراتش        
در همين رابطه     .  شورای اسالمی را تجديد کند        

هايی را   برخی از جريانات و افراد جنب و جوش         
برای برگزاری انتخابات آزاد آغاز کرده و با                  

. فکران خارج کشوری خود همراه شدند         اقبال هم 
کميته دفاع از انتخابات         "ای به نام          ابتدا کميته  

تشکيل شد که امضای تعدادی در پای آن              "  آزاد
اين کميته عملی شدن بيست            .  قرار گرفته بود     

 اعالم موجوديت کميته      شرط مندرج در بيانيه     پيش
اندکی .  را  زمينه ساز  انتخابات آزاد اعالم نمود           

بعد جريانات مختلف جبهه ملی و امثالهم که پيش           
از اين اصالحات دوم خردادی را داروی                            

دانست از اين     شفابخش معضالت جامعه ايران می    
کميته حمايت به عمل آوردند و حل تمام مشکالت          

های کنونی، از مسائل اقتصادی گرفته تا        و بحران 
خطر جنگ را در گرو برگزاری انتخابات به                  

 .اصطالح آزاد اعالم نمودند
کميته "ی   دهنده نگاهی به ترکيب نيروهای تشکيل     

و "  دفاع از برگزاری انتخابات آزاد                                
دهد که برخی از         کنندگان آن، نشان می        حمايت

ای را   جريانات سياسی همواره بر آنند تا آزموده          
که بارها و آن هم نزديک به سه دهه شکست                      

آيا اين جريانات و             .  خورده بازهم بيازمايند        
دانند که جمهوری         بينند يا نمی        اشخاص نمی   

اسالمی هر بار که نمايش انتخابات را به صحنه             
تر کرده    ها را تنگ    ی پيش حلقه    برده بيش از دفعه   

به طوری که در آخرين انتخابات رياست                            
جمهوری حتا حق برگزيده شدن را از برخی                    

رسد که اين     هم بازستاند؟ به نظر نمی    "  ها  خودی"
دانند،   بينند و می    ها می   جريانات نبينند يا ندانند، آن    
شان و ترس از خارج        اما بر اساس منافع طبقاتی     

شدن تمام و کمال کنترل اوضاع، باز هم بر                        
فشارند که در جمهوری اسالمی         رؤيايی پای می   
 .تعبيرناپذير است

کميته "ی    گانه  الزم نيست تک تک شروط بيست       
ست   را برشمرد و کافی     "  دفاع از انتخابات آزاد     

شرط   اين پيش  .  ها اشاره کرد      تنها به آخرين آن      
اعمال هر گونه نظارت             :  "عبارت است از        

تحت هر    –استصوابی توسط نهادهای حکومتی        
ناديده انگاشتن حقوق شهروندی و        –عنوان باشد   

مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادالنه                
 ."است
پوشی جمهوری اسالمی از نظارت                     چشم

هايی    بازی   شب   استصوابی برای برگزاری خيمه    
نام دارد آن هم در شرايط کنونی؟         "  انتخابات"که  

داند که شورای نگهبان بر                    آيا کسی نمی        
کند؟ يعنی تمام      نظارت استصوابی می  "  انتخابات"

کند تا مبادا نام فرد        پروسه انتخابات را کنترل می     
های رای بيرون            از صندوق   "  غير مطلوبی   "

داند که در اين شورای               بيايد؟؟ آيا کسی نمی        
کند و     نگهبان شش عضو را ولی فقيه منصوب می 

ی قضائيه به مجلس معرفی            شش عضو را قوه      
کند تا در شورای نگهبان عضويت يابند؟ آيا               می

ی قضائيه، خود      داند که رئيس همين قوه       کسی نمی 
اين دور باطل تا       ...  منصوب ولی فقيه است و           

کميته دفاع از     "نهايت ادامه دارد؟ اعضای             بی
بهتر بود پيش ازگذاشتن اين گونه       "  انتخابات آزاد 

کردند که چرا        ها اين را روشن می      "شرط    پيش"
نما شود و به ميل            جمهوری اسالمی بايد خواب     

از اين نيزبگذريم که تجربه نشان       .  اينان عمل کند  
داده است افراد و جريانات متشکل در اين کميته،          

شرط هم پشت پا      های آخر به همين پيش         در لحظه 
زنند و برای گرم کردن بازار مضحکه                          می

دهند که در            به مردم رهنمود می              انتخابات،    
 .انتخابات شرکت کنند

کميته "هايی از نوع           بعيد است که حنای کميته        
ديگر رنگی داشته باشد و     "  دفاع از انتخابات آزاد   

بتواند تغييری هر چند مختصر و محدود در روند         
برگزاری به اصطالح انتخابات آينده مجلس                     

اما الزم است اين    .  شورای اسالمی به وجود آورد    
ها را    های ارتجاعی و اين عوامفريبی        گونه تالش 
 .افشا نمود

 تعبير در جمهوری اسالمی ، رؤيايی بی"انتخابات آزاد"


