
 ١

  !بحران سرمایه داری جهانی تاثيری بر سرمایه داری ایران ندارد؟
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اخير در جهان، که اخيرا بار ديگر تاثير خود را در کشورهای مختلف گذاشته، آلترناتيوهای  بحران اقتصادی

صف آرایی جدیدی بين طبقه کارگر و . طبقات مختلف اجتماعی را به مساله روز تبدیل کرده استاقتصادی 
اما در این ميان، سران حکومت اسالمی، همواره عناد می ورزند که این . طبقه سرمایه دار در حال تکوین است

 خاک می پاشند تا به مردمشم بحران تاثيری بر اقتصاد ایران ندارد، روز روشن به جامعه دروغ می گویند و بر چ
  . واقعيت ها پی نبرند

واقعيت این است که امروز در جهان، هيچ کشوری را نمی توان یافت که از تاثير و عوارض بحران سرمایه داری 
جهانی در امان بماند؛ به خصوص ایران که یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت خام در جهان است اکنون 

 . دالر سقوط کرده است٦٠ دالر به پایين تر از ١٤٧ در بازارهای جهانی، از »اوپک « خامقيمت هر بشکه نفت
  . در حال حاضر آسمان سرمایه داری در تمام کشورهای جهان، یک رنگ استبنابراین، 

در حالی که سقوط سریع قيمت نفت خام در بازارهای جهانی و نيز تحریم ها که اقتصاد ایران را از سوی دیگر، 
، با ١٣٨٧ مهر ٣٠حرانی تر کرده است، پاسدار احمدی نژاد، ریيس جمهور حکومت اسالمی ایران، سه شنبه ب

در حالی که بانك مرآزى حکومت . حرف های عوامفریبانه خود، وضعيت اقتصادی کشور را خوب توصيف کرد
 ميليارد دالر ۵۴ش نفت اسالمى هم در يك بررسى پيش بينى آرده است آه درآمدهاى ارزى ايران از محل فرو

  .آم تر خواهد بود
 از  در همه نقاط جهان،ا وجود تفاوت های جزئیبدر حالی که شکل استثمار، توليد سود و انباشت سرمایه 

امروز بيش از هر . قانونمندی یکسانی تبعيت می کنند اما، هيچ دیوار چينی قادر نيست آن ها را از هم جدا کند
مایه داری، بازارهای جهانی و بازارهای داخلی جوامع مختلف در ارتباط تنگاتنگ با زمان دیگری از تاریخ سر

در شرایط کنونی صدور سرمایه، صدور تکنولوژی، صدور کاال، و صدور کليه مصرف زندگی و . همدیگر قرار دارند
للی سرمایه داری و حتا نفوذ نهادهای بين الم. نيازمندی های توليد، مانند حلقه های زنجير در هم تنيده اند

دولت های قدرت مند در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه به حدی ریشه دار است که این 
کشورها، ميليادرها دالر به دولت های پيشرفته صنعتی و نهادهای جهانی سرمایه داری هم چون صندوق بين 

وانين و مقررات مستقيم و غيرمستقيم آن ها اقتصاد و به ناچار با ق. بدهکارند... المللی پول و بانک جهانی و
  . داخلی خود را برنامه ریزی می کنند

متاسفانه به دليل عدم تشکل و مبارزه سراسری طبقه کارگر ایران و یا غالب بودن گرایش رفرميستی 
ارگران و سندیکاليستی بر طبقه کارگر جهانی، سرمایه داری سعی می کند آوار بحران های خود را بر سر ک

کاری ، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، از رشد بی ١٣٨٧ مهر ٢٩برای مثال، دوشنبه . خانواده آن ها بریزد
بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئوالن تامين اجتماعی، در شش «د که وی اعالم کر. خبر داد

وی هم چنين اضافه کرد که این » .کار شد ه اند هزار نفر از کارگران بی ٢٥٠  ازماهه نخست سال جاری بيش
همين نمونه به روشنی نشان می دهد که در دورانی که . آمار به جز آمار بی کاران بخش کشاورزی است

 دالر بود این وضعيت دردناک کارگران و مردم محروم ایران ١٤٧قيمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی 
 دالر تنزل پيدا کرده است چه ٦٠ به سرعت در بازارهای جهانی به کم تر از بوده است، اکنون که قيمت نفت

بنابراین، طبيعی ست که کارگران و مردم ! است؟مفجایع اجتماعی در انتظار کارگران و مردم محروم کشور 
ن شان را محروم و آزادی خواه، اجازه ندهند سرمایه داری و دولت های آن ها، بيش از این زندگی آن ها و فرزندا

  .ندانبه تباهی بکش
اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری، این فروپاشی را با . دیروز با فروپاشی شوروی، اقتصاد دولتی شکست خورد

پدر بوش، ریيس جمهوری وقت آمریکا، با بمباران عراق، . جشن و  سرور فوق العاده ای به جهانيان اعالم کرد
نظمی که در آن، آمریکا حرف اول و آخر را می زند و هيچ قدرتی هم در . ادرا نوید د» نظم نوین جهانی«برقراری 

قبل از آن هم با به قدرت رسيدن مارگارت تاچر در .  با آن را به خود راه ندهد و رقابتجهان، جرات مقابله
طبقه کارگر انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، بورژوازی تعرض همه جانبه ای را به دستاوردهای دوره گذشته 

سرانجام .  به پایان رسيدی یکی پس از دیگر نيز عمر دولت های رفاه در غربو مردم آزادی خواه آغاز کرده بود؛
 زودتر خصوصی سازی را به سرانجام ی که کدام یکگذاشتندهمه دولت ها در سراسر جهان با همدیگر مسابقه 

در اثر این خصوصی سازی ها، سرمایه داری .  تر کندرساند و نقش دولت در اقتصاد سرمایه داری را کم و کمب
اتحادیه های کارگری، با کم رنگ شدن . مزدها را منجمد و یا افزایش آن را به حداقل برساند تالش کرد که دست

نقش سوسيال دمکراسی که به دولت های رفاه معروف بودند هر چه بيش تر پاسيو شدند و حتا قدرت چانه 
صنایعی که سود کم تری می دادند تعطيل .  را نيز از دست دادندن حداقل دست مزدها بر سر تعييزنی خود

بورژوازی، از یک سو فقر و . شدند و کارگران آن ها دسته دسته به ميان ميليون ها کارگر بی کار پرتاب گردیدند
 بيمه ها و خدمات فالکت اقتصادی و گرانی و تورم، و از سوی دیگر با بی کارسازی های وسيع و محدود کردن

سرمایه داری روزبروز حریص . ، فشارهای زیادی را به ویژه بر جامعه کارگری تحميل کرد و دیگر مزایااجتماعی
نتيجه این . تر و بی رحم تر شد و جز کسب سود بيش تر و استثمار شدیدتر نيروی کار به چيز دیگری فکر نکرد

  .ار و بی درآمد، بلکه در معرض گرسنگی قرار گرفتندشد که ميليون ها انسان در جهان نه تنها بی ک
تا سه ماه پيش، اگر کسی درباره دخالت دولت در اقتصاد و اقتصاد دولتی حرف می زد انگار به کعبه سرمایه 

 به دليل این اما. داری توهين کرده است از هر طرف مورد تعرض دولت ها و اقتصادانان بورژوا قرار می گرفت
 هيچ اقتصاددان بورژوا، به دخالت دولت ها در  استبه بحران برخوردهیه داری اقتصاد آزاد نيز به  اکنون سرماکه

 در مدت کم تر از سه ماه همه دولت های سرمایه داری جهان به ویژه دولت های .اقتصاد اعتراضی ندارد
. ع گسترش این بحران شوندپيشرفته صنعتی و در راس همه دولت آمریکا، به حال آماده باش درآمده اند تا مان

این دولت ها با دست و دل بازی بی سابقه ای ميليارد دالر از ثروت های عمومی مردم را به بازارها بورس و 
.  ميليارد دالر به بازارهای مالی تزریق کرد٧٠٠،  آمریکافقط دولت .بانک ها و شرکت های بحرانی تزریق کردند

 سفيد و کاندیداهای ریاست جمهوری از هر دو حزب حاکم دمکرات و در حالی که هيچ کدام از مقامات کاخ
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 ميليون خانوار ٩ ميليون مردم فقير و محروم و بی خانمان آمریکا، و هم چنين ٣٦جمهوری خواهان در مورد 
بنا به تجارب تاریخی نمی توان انتظار . متوسط جامعه که در بحران اخير به صف فقرا پيوستند حرفی نمی زنند

  و بهبودیبه ریاست جمهوری آمریکا از سوسيال دمکرات ها، تغييری اساسی» باراک اوباما«شت که انتخاب دا
 این بحران، هم چنان در حال گسترش است و رویاهای بلندپروازانه در هر صورت .در این وضعيت به وجود آورد

  . سرمایه داری را به یاس و کابوس تبدیل کرده است
قتصادی، سياسی و اجتماعی کارل مارکس، این بنيان گذار سوسياليسم علمی، مساله اکنون انديشه های ا

در همين ارتباط، عالوه بر فروش فوق العاده کتاب های مارکس در نمایشگاه بين المللی کتاب . روز شده است
را باید » کاپيتال«ورت که حتی برخی از وزرای دولت آلمان نيز ریاکارانه اعالم کردند کتاب معروف مارکس ففرانک

کارل مارکس را منتشر کرده » سرمايه«، خبر ساخت فيلمی بر اساس »دی ولت«روزنامه  خواند؛ اکنون نيز
آلمانی، در نظر دارد اين طرح را  بر اساس اين گزارش، الکساندر کلوگه، حقوقدان، فيلم ساز و نويسنده. است

 .عملی کند
سينمای نوين «از تئوريسين ها و نمايندگان اصلی  ای کلوگه، يکی در ادامه می نویسد، آق روزنامه دی ولت،

نامی ديگری چون ويم وندرس، فولکر شلوندورف، ورنر هرتسوگ، راينر  است که همراه با فيلم سازان» آلمان
  موج نوينی را با فيلم های متفاوت خود در سينمای١٩٧٠ تا ١٩۶٠شروتر، در سال های  ورنر فسبيندر و ورنر

سينمای نوين «مرجع  ، فيلم معروف الکساندر کلوگه، يکی از فيلم های»وداع با ديروز«.  آغاز کردندآلمان
به : دی ولت نوشت. ونيز را از آن او کرد  شير نقره ای جشنواره فيلم١٩۶۶به شمار می رود که در سال » آلمان

کنون الکساندر کلوگه با در دست فيلمی ساخت، اما ا» سرمايه«سختی می توان تصور کرد که بتوان از کتاب 
در پيش گرفته است که هشتاد سال پيش فيلمساز بزرگ روس؛ سرگی  گرفتن چنين طرحی، کاری را

الکساندر کلوگه در نظر دارد با کمک هانس ماگنوس انزنبرگر؛ نويسنده، . نمی کرد آيزنشتاين، فکر آن را هم
مترجم؛ متن کتاب   ديتمار دات؛ نويسنده، روزنامه نگار ومترجم، پتر سلوترديک؛ فيلسوف و پژوهشگر،و شاعر و

فيلم می توان به کسانی چون سوفی  از ميان ديگر دست اندرکاران. سرمايه را برای ساخت فيلم آماده کند
مؤسسه . هلگه شنايدر؛ بازيگر و نويسنده آلمانی، اشاره کرد رويس؛ بازيگر، گوينده و خواننده اتريشی تبار، و

است فيلم الکساندر کلوگه را در چهارچوب مجموعه ده ساعتی دی وی دی با  قرار» زورکمپ«ی انتشارات
انقالبات  اين مجموعه به تاريخ گذشته اروپا و. در ماه نوامبر عرضه کند» از باستان ايدئولوژيک اخباری«عنوان 

  .آن می پردازد
يرات گستر ده ای بر سرمایه داری در حکومت بی شک بحران اقتصادی سيستم سرمایه داری جهانی، تا

 وجود  هيچ کشوریاسالمی و هر جامعه دیگری خواهد گذاشت و راه گریزی از این بحران برای سرمایه داری
 اگر در چنين شرایطی، طبقه کارگر به عنوان یک طبقه متحد و صاحب جامعه وارد بطن تحوالت اقتصادی، .ندارد

 بی کندب تاریخی پيش آمده، به نفع سياست های خود بهره برداری  از این شرایطسياسی و اجتماعی بشود و
  . شک افق و چشم انداز رهایی بخش جدیدی در پيش پای جوامع گشوده خواهد شد

حال ببينيم به طوری که پاسدار احمدی نژاد، ریيس جمهور حکومت اسالمی، ادعا کرده است آیا واقعا بحران 
   ندارد؟ و تشدید رقابت ها و کمشکش های جناح های آن ایران بيمارادسرمایه داری جهانی تاثيری در اقتص

  
  !روزهای سخت تر اقتصادی در راه است

 ميليارد دالر ٩گزارش های اخير حاکی از آن است که حکومت اسالمی ايران، در حال حاضر چيزی کم تر از 
 و کاالهای اساسی را نيز وارد موجودی مالی دارد تا بتواند ضمن پرداخت بدهی های خارجی، مواد مصرفی

  .کند
اين در شرايطی است که برخی از سران دولت، مانند احمدی نژاد، آن را مخفی نگاه می دارند و برخی دیگر، 

آن چه که روشن است به احتمال قوی کفکير صندوق ذخيره ارزی . ارقام متناقضی در این مورد اعالم می کنند
  .کشور به ته دیک خورده است

اقع کاهش موجودی مالی دولت، در فضای سياسی ايران نگرانی ايجاد کرده و حتا در مجلس، سياست در و
يکی از اين انتقادها اين بود که دولت، بی رويه به خرج . های اقتصادی دولت احمدی نژاد به نقد کشيده شد

  .بودجه و برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزی اقدام کرده است
اين عنوان مقاله ای تحليلی از خبرگزاری » .رای اقتصاد ايران در راه استروزهای سخت تری ب«
بحران اقتصادی ای که در آمريکا و اروپا، گريبانگير بازارهای مالی و «: است که می نويسد» آسوشيتدپرس«

 که اعتباری شده است، روزهای دشواری را برای ايران رقم می زند و حتا اين روند، با سقوط قيمت نفت خام
  ». درصد درآمدهای دولت ايران از آن تامين می شود، از هم اکنون آغاز شده است٩٠

همين چند هفته پيش بود که يکی از روحانيون ايران در خطبه های نماز جمعه، «: اين خبرگزاری نوشته است
  ».بحران اقتصادی آمريکا را نوعی کيفر الهی خوانده بود

ر، کم تر شنيده می شود، چون بحران اقتصادی گريبان ايران را نيز گرفته و از البته دراين روزها، اين سخن ديگ
 دالر بود، پولی ذخيره ١٠٠آن جا که حکومت اسالمی نتوانسته است در زمانی که قيمت هر بشکه نفت باالی 

  .کند، اکنون با افت شديد درآمد ارزی مواجه شده است
نخست اين که «يل، ايران روزهای سخت تری پيش رو دارد؛ در گزارش آسوشيتدپرس آمده است که به دو دل

دولت محمود احمدی نژاد نتوانسته است با افزايش بهای نفت، صندوق ذخيره ارزی را تقويت کند و دوم آن که 
  ».مجبور شده است تا برای کنترل تورم، پول نفت را برای کاالهای اساسی و مصرفی هزينه کند

 ميليارد دالر از فروش نفت ٢٠٠ه سال گذشته و با توجه به افزايش بهای نفت، حکومت اسالمی ایران، در س
اين مقايسه در حالی معنا پيدا می کند که در هشت سال پيش از آن، ايران از فروش . درآمد کسب کرده است

  . ميليارد دالر درآمد داشته است١٧٣نفت فقط 
تاکنون بسياری از صنایع ایران . مشکالت استبرای دولت احمدی نژاد، کاهش قيمت نفت فقط بخشی از 

. ورشکست و تعطيل شده اند و یا در معرض ورشکستگی قرار دارند و کارگران آن ها نير بی حقوق مانده اند
دولت و برخی از وزارت خانه های آن به ویژه وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با بحران و کسر بودجه 

در حالی که نرخ تورم .  درصدی همراه بود١٢هفته های اخير نيز بازار بورس تهران با افت در . کالن روبرو هستند
  .  درصد رسيده است٣٠به مرز 
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 حتا. افت سریع قيمت نفت در بازارهای جهانی نيز بحران اقتصادی حکومت اسالمی را عميق تر کرده است
اثير چندانی در بهای نفت در بازارهای نداشت و روند ی اوپک، ت ای از توليد روزانه کاهش یک و نيم ميليون بشکه 

 . دالر در هر بشکه قيمت دارد۵٧ تا ۵۵اکنون بين  نفت اوپک هم . کاهش قيمت نفت هم چنان ادامه دارد
 خود را یک و نيم ميليون بشکه کاهش  از روز اول نوامبر توليد روزانه) اوپک(سازمان کشورهای توليدکننده نفت 

  .  سقوط بهای نفت جلوگيری کند ميد که از ادامهداد به این ا
 انداز رشد اقتصادی جهان، بهای  گيری بحران مالی در غرب و وخيم تر شدن چشم از ماه سپتامبر گذشته، با اوج 

براساس .  دالر است۵٧ تا ۵۵اکنون بهای نفت اوپک بين  هم . ای رو به سقوط گذاشت سابقه  نفت با سرعت بی
   . دالر در هر بشکه نيز وجود دارد٣٠ی ها احتمال آاهش آن تا سطح بين برخی پيش 

در چنين شرایطی، چند روز پيش رامين پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفته بود که اگر قيمت 
  .شد خواهد  سنت دالر در هر بشکه برسد، اقتصاد ایران با مشکالت بزرگی مواجه٦٠ دالر و ٦٠نفت به کم تر از 

  
  چپاول و ریخت و پاش های اقتصادی دولت احمدی نژاد

فساد به حدی حکومت اسالمی و همه ارگان هایش از باال تا پایين را فراگرفته است که هيچ مقامی قادر به 
برای مثال، ظاهرا مجلس جایی است که قانون گذاری می کند و حتا بر اجرای قوانين . پرده پوشی آن نيست
اما نمایندگان این مجلس، خود در فساد .  دولت و زیاده روی های آن نيز حق نظارت داردمصوبه خود توسط

اما آن ها در رقابت های . غرق هستند و تافته جدا بافته ای از دیگر عناصر مرتجع حکومت اسالمی نمی باشند
ده است که قادر به جناحی خود، مچ رقبای خود را می گيرند و یا رسوایی هایشان به حدی گوش فلک را کر کر

بر این اساس، اکنون به نظر می رسد به دالیل متعدد، از جمله . پرده پوشی فساد و جنایات همدیگر نمی باشند
به دليل بحران اقتصادی اخير، افت سریع قيمت نفت، ته کشيدن ذخيره ارزی دولت، رقابت ها برای مضحکه 

و ارگان ها حکومت اسالمی در کابوس و نگرانی و همه سران ... انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و
از این رو، احمدی نژاد که فکر می کرد رهبر مانع استيضاح و برکناری کردان خواهد . تشویش به سر می برند

در این ميان مجلس قصد دارد نه تنها پيشنهادات جدید دولت را همانند گذشته، . شد دچار سرگيجه شده است
قرار ندهد، بلکه خبرها حاکی از آن است که مجلس قصد دارد برخی از وزرا به استيضاح به راحتی مورد تصویب 

  .و حتا مخارج سفرهای داخلی ریيس جمهور را نيز مورد بررسی قرار دهد. بکشد
يك عضو : نوشت» ايسنا«پس از برکناری کردان، وزیر کشور احمدی نژاد توسط مجلس، خبرگزاری حکومتی 

 هزار ميليارد ريالى پرداخت بدهى دولت به ١٥٠ودجه مجلس اعالم کرد که اليحه برداشت آميسيون برنامه و ب
هاى دولتى پس از بررسى در جلسه آميسيون برنامه و بودجه، به اتفاق آراء  ها و افزايش سرمايه بانك  بانك 
  . رد شد
 هزار ميليارد دالرى دولت عالوه ١٥اليجه برداشت : اهللا يوسفيان در گفتگو با ايسنا، با بيان خبر فوق گفت عزت

بر رد در آميسون، به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم توسعه به اتفاق آراء از دستور آار آميسيون برنامه و 
  . بودجه خارج شد

این نماينده مجلس از آمل، با بيان اين آه تمام وقت جلسه امروز آميسيون به بحث و بررسى پيرامون 
رحمانى رييس سازمان بورس : خاطرنشان آرد  هزار ميليارد دالرى دولت سپرى شد، ١٥شت درخواست بردا

اوراق بهادر، پورمحمدى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و معاونان بانك مرآزى در دفاع از اليحه فوق 
 اين آه اين اليحه اى يكى از اعضاى آميسيون مبنى بر هاى خوبى بيان آردند، ولى تذآر آيين نامه  استدالل 

اى مجزا در قالب بودجه ساالنه آشور است، سبب شد آه اعضاى  نيازمند اصالح قانون برنامه و مستلزم اليحه 
  . آميسيون بدون ورود به جزييات به اتفاق آرا اليحه را از دستور آار خارج آنند

حه فوق قبال در آميته امور اقتصادى البته الي: رييس آميته امور عمومى آميسيون برنامه و بودجه يادآور شد
گيرى  آه در خصوص رد يا قبول اليحه فوق رای  آن  آميسيون رد شده بود، به همين دليل رييس جلسه بدون 

 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى را از دستور آار آميسيون ١٥٠آند، تذآر را پذيرفت و اليحه برداشت 
  . خارج آرد

ه به گزارش سازمان بازرسى آل آشور و اصرار رييس و معاونان اين سازمان بر تخلفات يوسفيان، با اشار
هاى  پورمحمدى در گزارش خود تاآيد بر برداشت : اى دولت در جلسه روز گذشته آميسيون، گفت متعدد بودجه 

باشد يا هايى داشته  فاقد مجوز مجلس داشت، ولى ممكن است دولت براى اين آارش مجوزها يا استدالل 
  . حسب اطالعات ريس سازمان بازرسى آل آشور دولت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزى برداشت آرده است

بنابراين واآنش آميسيون به گزارش سازمان بازرسى پس از استماع داليل و : وى در ادامه خاطرنشان آرد
  . دفاعيات دولت اعالم می شود

حانی، رييس سازمان پژوهش های استراتژيک، و اکبر هاشمی مصطفی پور محمدی، پيش از وی نيز حسن رو
رفنسجانی، رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، از برداشت های بی رويه دولت از حساب 

  . ذخيره ارزی انتقاد کرده اند
ن ، به گزارشی تحت عنوا١٣٨٧ آبان ٦که یک سایت حکومتی است در تاریخ » شهاب نيوز«سایت اینترنتی 

 :اشاره کرده و نوشته بود» نهم گزارش محرمانه پورمحمدی از عملكرد مالی دولت«
گزارشی  نژاد و رئيس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پورمحمدی، وزیر آشور برآنار شده احمدی 

  .از تخلفات مالی دولت نهم تهيه و به مجلس ارائه آرده است
ای تخصصی برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در هفته جاری بررسی بر اساس گزارش کارگزاران، آميسيون ه

بررسی گزارش وزیر سابق آشور در شرایطی در دستور آار  .گزارش پورمحمدی را در دستور آار خود دارند
گيرد آه چهارشنبه گذشته خبرگزاری رسمی دولت از طرح شكایت دولت نهم عليه پورمحمدی  مجلس قرار می 
  .مار انتقادی او از عملكرد اقتصادی دولت خبر داده بودبه دليل ارائه آ

برخی از نمایندگان از جمله محمدحسين فرهنگی، الياس نادران و محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
های خالف قانون دولت از حساب ذخيره ارزی خبر  آارگزاران، از بررسی گزارش پورمحمدی درباره برداشت 

الم آردند احتمال تشكيل جلسه غيرعلنی با حضور پورمحمدی برای بررسی گزارش سازمان بازرسی دادند و اع
  .نژاد وجود دارد آل آشور در مورد تخلفات مالی دولت احمدی 

 های مختلف  شبكه اول سيما آماری درباره عملكرد دولت در زمينه» نگاه یك«پورمحمدی، هفته پيش در برنامه 
پورمحمدی پس از آن .  مطرح آرده بود٨٦ و ٨٥ های  ای بدون مجوز از حساب ذخيره در ساله از جمله برداشت 
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سازمان بازرسی در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزی گزارشی را تهيه آرده : در گفتگویی با ایسنا تاآيد آرد
 آل آشور، دولت از به گفته رئيس سازمان بازرسی .و به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارائه آرده است

  .حساب ذخيره ارزی بيش از آن چه در قانون برنامه آمده، برداشت آرده است
نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از  اظهارات پورمحمدی، در حالی مطرح می شود آه محمود احمدی 

 پس از آن، ».موجودی حساب ذخيره محرمانه است«: اعالم موجودی حساب ذخيره خودداری آرد و گفت
نمایندگان مجلس با انتقاد از سخنان احمدی نژاد عنوان آردند مجلس باید در جریان موجودی حساب ذخيره 

نمایندگان مجلس از آن جهت نسبت به موجودی حساب ذخيره . ارزی باشد و مجلس در این امور نامحرم نيست
ای نفت، دولت بدون مجوز مجلس و  سانه اند آه در طول سه سال گذشته با وجود درآمد اف ارزی حساس شده 

  .از حساب ارزی برداشت کرده است» رویه بی «
تشکيل کميته ای برای تحقيق و تفحص از سفرهای استانی دولت احمدی نژاد، در دستور کار از سوی دیگر، 

» تخلفات «به نوشته روزنامه اعتماد، این کميته قرار است آنچه که. مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت
  .دو دوره سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ایران توصيف شده است را بررسی کند

ميزان «به گفته داریوش قنبری، نمالینده ایالم در مجلس شورای اسالمی، این تحقيق و تفحص در سه محور 
رهای استانی و هم چنين بی توجهی بهره برداری تبليغاتی دولت در این سفرها، اجرایی نشدن مصوبات سف

  .تنظيم خواهد شد» دولت به قوانين برنامه توسعه کشور
بر کسی پوشيده نيست که سفرهای استانی دولت امری بی نتيجه شده و عدم اجرای «: قنبری گفته است

  ».مصوبات اعتراضات گسترده مردم را به همراه داشته است
 هزار تومان به پيوست هفت ۵٠ تا ۴٠ارقام «سئوال را مطرح کرده که این نماینده مجلس شورای اسالمی، این 

  » .ميليون نامه ای که در جریان دور اول سفرها پرداخت شده را با چه تفاسيری می توان توجيه کرد
اظهارات این نماینده مجلس، نشان می دهد که احمدی نژاد و اطرافيانش در سفرهای استانی خود، بين 

ول تقسيم می کردند تا آن ها در استقبال از وی، مردم بيش تری را به پای سخنرانی هایش طرفداران خود پ
  .بکشند

  
  در ایجاد فرصت تازه شغلی» طرح های زود بازده«رشد ناموزون اقتصادی ایران و ناکامی 

 و آمار بانك جهانی نشان می دهد آه با وجود افزایش چشمگير درآمدهای نفتی ایران طی یك سال گذشته
ایران تنها حدود نيم واحد از نرخ  های اقتصادی آشور، رشد اقتصادی  ها ميليارد دالر اضافی در شریان  تزریق ده

  . بيش تر است٢٠٠۶ و ٢٠٠۵رشد آشور در سال های 
بررسی کارشناسان نشان می دهد که اقتصاد ایران، بر خالف ادعاهای احمدی نژاد، در جا می زند و رقم بی 

ها هزار  در ایجاد صد» بازده های زود طرح «طرح های دولتی درباره اشتغال نيز نظير . يار باالستکاری هم بس
فرصت تازه شغلی نه تنها پيشرفتی نداشته، بلکه این طرح مبتنی بر اعطای تسهيالت بانكی بيش تر به 

ها » خودی«گری برای ارائه دهند، دکان دی پروژه» زودبازده«آسانی است آه برای ایجاد بنگاه های آوچك 
  .ناآام  مانده اند اکنون این طرح های زود بازده همگی. بوده است

های توليدی ایران  ای از واحد قابل مالحظه  هم اکنون عالوه بر بی کاری چندین ميليونی در سطح کشور، شمار
خود آار می  یر ظرفيتواحدهای موجود نيز ز. تعطيل شده اند و کارگران آن نيز به صف بی کاران پيوسته اند

ظرفيت های توليدی آشور خالی مانده   درصد از٣۵ تا ٣٠به اقرار مسعود ميرآاظمی، وزیر بازرگانی، . آنند 
  .است

ناميده می شود، زیر فشار و » فضای آسب و آار«ایران، آه  در مجموع فضای عمومی فعاليت اقتصادی در
خارجی و محاصره اقتصادی، زمينه مساعدی را برای  های  فساد و سوء استفاده های مدیریت دولتی و تنش

  .آورد گذاری و ایجاد فرصت های شغلی فراهم نمی  سرمایه 
در بين » آسب و آار فضای«ایران از لحاظ  «Doing Business»  بانك جهانی، زیر عنوان٢٠٠٨در گزارش سال 

  . قرار گرفته است١٣۵ آشور جهان، در ردیف ١٧٨
ن المللى پول، در سند چشم اندازى آه اخيرا از اقتصاد منطقه خاورميانه و آسياى ميانه هم چنين صندوق بي

 شش و نيم در صد و در  منتشر آرد رشد توليد ناخالص داخلى منطقه را در سال جارى ميالدى به طور متوسط
  . سال آينده ميالدى شش در صد پيش بينى آرده است

 آشور منطقه پيش بينى مى آند آه نرخ تورم به ٣٠ پول، با بررسى چشم انداز اقتصادى صندوق بين المللى
 در صد در سال جارى برسد هرجند آه اين خوشبينى ممكن است سال آينده ١۵طور متوسط در منطقه به 
  . ميالدى آمى آاهش يابد

خ متوسط برابر سند چشم انداز اقتصادى صندوق بين المللى پول، رشد توليد ناخالص داخلى ايران زير نر
  . منطقه خواهد بود و در سال آينده به حدود پنج در صد مى رسد

 در صد در ٢٣ در صدى ايران، برابر پيش بينى هاى صندوق بين المللى پول، با آمى آاهش به حدود ٢۵نرخ تورم 
  . ميانه و آسياى ميانه خواهد بودسال آينده ميالدى مى رسد آه باالترين نرخ در ميان آشورهاى خاور

  
 بی کارسازی های گسترده

اخيرا رسانه های حکومتی و غيرحکومتی در ایران اعالم کرده اند که در شش ماهه اول سالی که هنوز پنج ماه 
 .این آمار شامل آمار بخش کشاورزی نمی شود.  هزار کارگر ایرانی بی کار شده اند٢٥٠دیگر آن باقی است، 

، با اعتراف رسمی به این آمار، دليل این بی کارسازی را به گردن علينقی جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد
بانک مرکزی و رئيس کل مستعفی آن که چندی پيش در کشمکش و مناقشه با دولت از سمت خود استعفاء 

  .کرد، انداخته است
شش  هزار کارگری سياست های انقباضی بانک مرکزی در آن ٢٥٠جهرمی، ادعا کرده است دليل این بی کاری 

نيروهای  ورود سال جاری با وزیر کار، هم چنين پيپاپيش تاکيد کرده است که قطعا بی کاری در. ماه بوده است
  .جدید به بازار باز هم افزایش یابد

شد، با تدابير  های انقباضی بانک مرکزی که در شش ماه گذشته اعمال  اميدوارم سياست  :جهرمی گفت
انقباضی که برای مهار تورم اعمال شد عمال موجب  های سياست .. .شودمسئوالن جدید بانک مرکزی برطرف 



 ٥

با اصالحيه  کارگران و به دنبال آن افزایش تورم در کشور شد که احتماال این آثار حتی رکود اقتصادی و بی کاری
  .های بانک مرکزی تا دو سال ادامه خواهد یافت 

 ٢کروبی، ریيس مجلس سابق حکومت اسالمی، در تاریخ از سوی دیگر، روزنامه اعتماد ملی، روزنامه مهدی 
همایش روز گذشته مرکز آمار ایران به علت کسالت رئيس دولت نهم بدون : ، نوشت٢٠٠٨ اکتبر ٢٣ - ١٣٨٧آبان 

معاون مرکز آمار ایران در این مراسم از فرا رسيدن موج دوم بی کاری فارغ التحصيالن خبر . حضور او برگزار شد
ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار  ٢٩ تا ٢٠ جمعيت فارغ التحصيل دانشگاهی داد و گفت؛

  . را تشکيل می دهند
 ٩ که بالغ بر ۶۵ تا ۶٠عليرضا زاهدیان، در مراسم روز آمار با بيان این که در حال حاضر متولدین سال های 

 ٩/١ به ٨٩ تا ٨۵ساله ها در سال های بعد از  ٢۴ميليون نفر هستند، به سن اشتغال رسيده اند، افزود؛ جمعيت 
معاون مرکز آمار ایران . ميليون نفر خواهد رسيد که رشد این رقم نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است

 شاغل و در حال تحصيل اعالم کرد و  درصد جمعيت فعال٢٠ ساله را در حال حاضر ١٩ تا ١۵جمعيت بين سنين 
 ساله ها در حال حاضر بی کار یا شاغل هستند که در پنج سال آینده با رشد ٢۴ تا ٢٠ درصد ۴٩ تا ۴۵گفت؛ 

 هزار نفر ذکر کرد و افزود؛ ٣۵٠ ، ٨٣وی ورودی به دانشگاه را در سال . تقاضای کار این روند افزایش می یابد
 باالترین ميزان ٨۶ هزار نفر رسيده و رقم ورودی به دانشگاه در سال ٧٣٠ به ٨۶ و ٨۵این رقم در سال های 

  . است
 یک ميليون نفر ذکر کرد و ٨۶معاون مرکز آمار ایران، هم چنين تعداد ورودی جوانان به دانشگاه ها را در سال 

. ار مواجه می شویمگفت؛ در این مورد بعد از چهار سال ساالنه با یک ميليون نفر فارغ التحصيل متقاضی ک
 ميليون ٧/١ هزار نفر بود که ۴٨٠زاهدیان خاطرنشان کرد؛ در سال گذشته تعداد بی کاران کشور دو ميليون و 

 تا ٢۵وی جمعيت .  سال بودند که از آن به عنوان موج اول تقاضای کار نام برده شده است٢۴ تا ١۵نفر در سنين 
 ٢٩ تا ٢۵ی ورود به بازار کار برشمرد و تاکيد کرد؛ در آینده جمعيت ساله ها را در سال جاری موج دوم تقاضا ٢٩

  .ساله های متقاضی کار افزایش می یابد و الزم است برای این مهم برنامه ریزی صورت گيرد
بدین ترتيب، برخالف یاوه گویی های سران حکومت اسالمی، بحران اقتصادی ایران، ساختاری و بسيار عميق 

هم چنين آن چه که ایران را از کشورهای دیگر، حتا کشورها منطقه خاروميانه و . گر استتر از کشورهای دی
آسيای مرکزی، عالوه بر بحران و فشارهای اقتصادی متمایز می سازد اعمال وحشيانه سانسور و سرکوب 

این از . است که حکومت اسالمی بر فعالين جنبش های اجتماعی و مردم معترض و حق طلب تحميل می کند
له رو، می توان پيش بينی کرد که وقایع ایران، بی شباهت به یک بمب ساعتی است که هر لحظه به مرح

  .انفجاری خود نزدیک تر می شود
  

 گرانیتورم و 
ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به : ، با اتکا به گزارش بانک مرکزی نوشت١٣٨٧ مهر ١٤خبرنگار حکومتی مهر، 

  .  درصد می باشد٢۴٫٣ معادل ١٣٨۶سبت به دوازده ماه منتهی به شهريور ماه سال  ن١٣٨٧مهر ماه سال 
 درصد، ١۴٫٨ درصد، در تير ١۴٫٢ درصد، در خرداد ١٣٫۶  درصد، در ارديبهشت ١٢٫٨ معادل ٨۶ نرخ تورم در فروردين 

، ١٧٫٢رصد، در آذر ماه  د١۶٫٨ درصد، در آبان ماه ١۶٫٢ درصد، در مهر ماه ١۵٫۴ درصد، درشهريور ١۵٫۴در مرداد 
 ١٩٫١ معادل ٨٧ درصد، در فروردين ١٨٫۴ معادل ٨۶ درصد، در اسفند ١٧٫٨ درصد، در بهمن ١٧٫۵در دی ماه 

، در مرداد ماه سال ٢١٫۵ معادل ٨٧، در تير ماه ٢٠٫٧ معادل ٨٧، در خرداد ١٩٫٨ معادل ٨٧درصد، در ارديبهشت 
  . بوده است درصد٢٣٫٣ درصد و در شهريور ماه ٢٢٫٣جاری 

در حالی که دالیل آن را . برخی از کارشناسان و اقتصاددانان تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی می دانند
 از طن سياست غيرانسانی حکومت اسالمی،ژوازی، بلکه باید در برنه در بسته بندی های پيچيده اقتصادی بو

 . و بررسی قرار دادجمله در توزیع نابرابر ثروت های جامعه مورد بحث 
، اعالم کرده بود که ١٣٨٧شهریور  پيش از این نيز بانک مرکزی حکومت اسالمی، در گزارشی از مرداد تا 

 . درصد افزایش یافته است٩/٣ بهای آاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری آشور  شاخص
 ٤/٢٩شهریور سال گذشته هم چنين شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی شهریور امسال در مقایسه با 

  .درصد افزایش نشان می دهد
 درصد، مسكن و آب و ٢/١ درصد، پوشاك و آفش ٦خوراآی ها و آشاميدنی ها ) شهریور(در یک ماه گذشته 

 درصد، تفریح و امور ٩/٠درصد، حمل و نقل ١/٢ درصد، بهداشت و درمان ٣/٢ درصد، لوازم منزل ٨/٤برق و گاز 
 درصد گران شده ٢/١ درصد، آاالهای متفرقه ٨/٠ درصد، رستوران و هتل ٤/١يل  درصد، تحص٧/٢فرهنگی 

 ١/١٣است و این در حالی است که در مقایسه ميان قيمت های ماه شهریور با مرداد ماه گذشته گوشت مرغ 
د  درص٤/٢ درصد و رب گوجه فرنگی ٢/٣ درصد، پنير پاستوریزه ٣/٣ درصد، انواع نان ٧/٢درصد، گوشت قرمز 

  .افزایش قيمت داشته است
 درصد و تعمير و خدمات ساختمانی ٤/٥چنين در شهریور امسال نسبت به مرداد ماه بهای اجاره مسكن  هم
  . در صد باال رفته است٦/١

به گزارش برنا، قيمت گوجه فرنگی هم اکنون به کيلویی سه هزار تومان رسيده است که این گوجه ها نيز از 
  .دار نيستندکيفيت مطلوبی برخور

: ، درباره گرانی و تورم افسارگسيخته نوشت٢٠٠٨ نوامبر ٥ - ١٣٨٧ آبان ١٥، روز چهارشنبه روزنامه اعتماذ
در پی افزایش .  درصدی قيمت محصوالت گوشتی خبر دادند٢٠فعاالن بازار فرآورده های گوشتی از افزایش 

به .  درصد افزایش یافت٢٠زایش قيمت حدود قيمت گوشت قرمز، قيمت فرآورده های گوشتی متاثر از این اف
گفته فعاالن بازار فرآورده های گوشتی، روند رو به رشد محصوالت گوشتی از سال گذشته تاکنون ادامه دارد 

  . به گونه ای که بازار محصوالت گوشتی در وضع آشفته یی به سر می برد
های پایيزه امسال با افزایش دو برابری قيمت  اعالم کرد؛ ميوه  نيزرئيس اتحادیه تعاونی فروشندگان ميوه
اعالم کرد؛ هم اکنون قيمت انواع انار داخلی و » حسين مهاجران«. نسبت به سال گذشته مواجه شده است

این افزایش قيمت ناشی از یخبندان و خشک . تومان به فروش می رسد٢۵٠٠ تا ١۵٠٠وارداتی از کيلویی 
وی با بيان این که قيمت هر . صرف سایر ميوه های ارزان قيمت شده استسالی منجر به روی آوردن مردم به م

 تومان رسيده است،گفت؛ افزایش قيمت انگور موجب گرایش مردم به مصرف ٢۵٠٠کيلو انگور نيز در بازار به 
 مهاجران با تاکيد بر این که افزایش تقاضا برای خربزه موجب افزایش قيمت این محصول. ميوه خربزه شده است



 ٦

 تومان رسيده است؛ این در حالی ٨٠٠شده است،اظهار داشت؛ هم اکنون قيمت هر کيلو خربزه در بازار به رقم 
  .  تومان به فروش می رسيد۴٠٠است که در سال گذشته خربزه کيلویی 

  
  بحران اقتصادی در مراکز اصلی جامعه ایران

 هم چون صنایع، شرکت ها، مراکز علمی و بحران اقتصادی ایران، سال هاست که مراکز اصلی جامعه ایران،
  .آموزشی و بهداشتی را فراگرفته است

آموزش و پرورش، یکی از مهم ترین مراکز اجتماعی هر کشوری است و بودجه های کالنی به این عرصه 
 اما در حکومت اسالمی ایران، این اهميت به ارگان های سرکوب و دست یابی به .داده می شوداختصاص 
ی کشتار جمعی اختصاص داده می شود و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تحقيات علمی با سالح ها

  .بحران جدی و کسر بودجه عظيم مواجه هستند
 ميليون دانش آموز و بيش تر از یک ميليون معلم را تحت پوشش خود ١٥وزارت آموزش و پرورش بيش تر از 

  .دارد
 ایران اعالم کرده است که این وزارتخانه، در هفت ماه اول امسال عليرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش

به گفته علی احمدی، وزارت آموزش و . رو بروست)  ميليارد دالر٦معادل (با کسری شش هزار ميليارد تومانی 
  . درصد کسری بودجه دارد٨٠پرورش در بخش هزینه های جاری 

ه بودجه سال جاری اش حدود هشت هزار و سيصد این حجم کسری بودجه برای وزارت آموزش و پرورش ک
  .بوده، کارشناسان این عرصه را شگفت زده کرده است)  ميليون دالر٣٠٠معادل هشت ميليارد و (ميليارد تومان 

نزدیک پنج ماه تا پایان سال خورشيدی باقی مانده است و کارشناسان پيش بينی می کنند که کسری بودجه 
در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها . ماه های پایانی سال نيز افزایش یابدوزارت آموزش و پرورش در 

هم چنين مبارزه و اعتراض بر حق معلمان نيز . و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است
  . توسط نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی، شدیدا سرکوب می گردد

یران، نسبت به سال های قبل عميق تر و گسترده تر شده و بخش اعظم شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه ا
نماينده مجلس از آذرشهر، با استناد به . ثروت جامعه در اختيار تعداد اندکی سرمایه دار متمرکز شده است

 درصد از ملت قرار ١٠اکنون بيش تر امکانات کشور تنها در اختيار  هم«: آخرين آمارهای منتشره گفته است
درصد  ٣٧  درصد از درآمد کشور در اختيار هفت دهک مردم است و افزون بر١٠در حال حاضر «: افزود وی» .رددا

بودن روابط اقتصادى ايران  درآمد کشور به دهک دهم جمعيت تعلق دارد که اين امر نشان دهنده عمق ناسالم
  ».است

  
   سانیفجایع ان

در جامعه ای که حکومت به طور سيستماتيک هر خواست بر حق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و انسانی را 
بی رحمانه و وحشيانه سرکوب می کند و از سوی دیگر، فقر و فالکت فزاینده ای را بر اکثریت شهروندان جامعه 

بسياری از مردم این . قی نمانده استایران، تحميل کرده است، دیگر برای هيچ شهروندی اعصاب و آرامشی با
جوانان به سوی آسيب های اجتماعی هم چون قتل و . ندشوکشور، خواسته و ناخواسته با هم درگير می 

روزی نيست که خبر اعدام انسانی از . دجنایت، گرسنگی و دزدی، فحشا و اعتياد و خودکشی کشيده می شون
 جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش ين ماموران امنيتی فعالو یا. ن های حکومت اسالمی به گوش نرسدادزن

دانشجویی و روزنامه نگاری را دستگير و زندانی و شکنجه نکنند و یا آثار نویسندگان و هنرمندان را از تيغ 
در . روزی نيست که اعتصاب کارگران توسط نيروهای سرکوبگر به خاک و خون کشيده نشود. سانسور نگذرانند
  . کارد به استخوان مردم رسيده استچنين شرایطی

. ای منتشر کرده است  دهنده   در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش تکان اخيرادبيرکل سازمان ملل متحد،
اعدام نوجوانان، تبعيض حقوقی ميان زن و مرد، دستگيری های خودسرانه، محدودیت آزادی عقيده و بيان، 

ی بهایيان از جمله مواردی از   مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعههای قومی و  افزایش فشار بر اقليت
  .نقض حقوق بشر در ایران هستند که در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد محکوم شده اند

در حالی که حکومت اسالمی، . حکومت اسالمی ایران، روزبروز امنيت جامعه را به سوی فاجعه سوق می دهد
طرح ارتقای امنيت  « های عنوانباطرح های ارتجاعی را با هدف سرکوب جامعه با جار و جنجال وسيع 

، به نقل از معاون »ایسنا« به راه انداخته است خبرگزاری دولتی ،»اراذل و اوباش«و برخورد با » اجتماعی
نوادگی بوده  در تهران از نوع خاها  درصد قتل ٢٦: مبارزه با جرایم جنایی پليس آگاهی تهران بزرگ، نوشته است

  . است
های تهران بزرگ   درصد از آل قتل ٢٦های خانوادگی در شش ماهه امسال  قتل : سرهنگ سعيد ليراوی، گفت

  .  درصد بوده است٢٤را به خود اختصاص داد آه این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
 پایتخت اتفاق نيفتاده است، وی با اشاره به این آه در شش ماهه امسال هيچ قتل خانوادگی با سالح گرم در

 درصدی، باالترین جایگاه قتل های خانوادگی را به خود ٣٥آشته شدن زن توسط همسرش با شاخص : گفت
  .  درصدی در رتبه بعدی قرار دارد١٣اختصاص داده و آشته شدن مرد توسط همسرش با شاخص 

های  ول امسال مربوط به درگيری و نزاع ها در شش ماهه ا  به این آه بيش ترین سهم وقوع قتل تاکيدوی با 
 های خيابانی به وقوع  ها بر اثر نزاع و درگيری  درصد از قتل ٢٧در این مدت، : خيابانی بوده است، ادامه داد

  .  درصد بوده است٢٢پيوسته آه این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
در شش ماهه اول سال جاری، وقوع قتل توسط : معاون مبارزه با جرایم جنایی پليس آگاهی تهران بزرگ، گفت

ها جوان هستند، به طوری آه   سال در تهران بزرگ محدود بوده، اما بيش تر قاتالن در این درگيری ١٨افراد زیر 
  .  سال است٣٠جمعی زیر  های دسته  ميانگين سن قاتالن نزاع 

ال تصور کنيد در شهرهای دور دست و ح! این وضعيت دردناک و اسف انگيز مردم پایتخت نمایندگان خداست
  عقب نگاه داشته شده چه فجایع انسانی در جریان است؟

 برای هيچ در جریان استدر چنين شرایطی، بی تفاوتی سياسی و عدم توجه به فجایعی که در عمق جامعه 
ه جامعه باید خود را همه ما در مقابل جامعه مسئوليم و بنابراین، هر کدام از شهروندان آگا. انسانی جایز نيست

ی و اجتماعی از خود نشان اسموظف بدانند تا در مقابل این وضعيت غيرانسانی، عکس العمل مناسب سي
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پس برای آینده بهتر و انسانی تر . دست روی دست گذاشتن و منتظر حوادث ماندن دردی را دوا نمی کند. دهند
  .هم باید مبارزه کرد و هم برنامه داشت

  
  ن و تشدید کشمکش دولت و مجلسبرکناری کردا

 خود به استيضاح علی کردان، وزیر کشور ١٣٨٧ آبان ماه ١٤مجلس شورای اسالمی، در نشست روز سه شنبه 
 .دولت احمدی نژاد، رای مثبت داد و وی را از مقامش عزل کرد

 اعتماد کرده بود  رای موافق به عنوان وزیر کشور از مجلس کسب١٦٩علی کردان، در مرداد ماه سال جاری با 
 تن از نمایندگان مجلس ٢٨علی کردان، با درخواست .  رای عدم اعتماد از مقام وزارت کشور برکنار گردید١٨٨با 

  .استيضاح شد
در نشست استضياح گردان در . وزیر کشور دولت احمدی نژاد، به دليل ارائه مدرک دکترای جعلی متهم بود

  . کابينه دولت در مجلس حاضر نشدندمجلس، احمد نژاد و هيچ یک از اعضای
احمدی نژاد، دو روز قبل از استيضاح کردان، در حاشيه نشست هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران، استيضاح 
علی کردان، وزیر کشور دولتش از سوی مجلس را غيرقانونی توصيف و اعالم کرده بود که در جلسه استيضاح 

 .وی شرکت نخواهد کرد
م چنين گفته بود که درباره اقدام مجلس برای استيضاح وزیر کشور حرف های فراوانی دارد، اما احمدی نژاد، ه

  . در شرایط کنونی بيان همه این حرف ها را الزم نمی داند
   .علی کردان، وزير کشور، دومين وزير کشور دولت نهم است که توسط مجلس استيضاح و برکنار شد

کومت اسالمی ایران، کردان در جريان آسب رای اعتماد مجلس شورای بنا به گزارش رسانه های دولتی ح
اسالمی، در پاسخ به سخنان مخالفان مبنی بر معتبر نبودن مدارك دآترای افتخاری وی از دانشگاه آآسفورد 
انگلستان و نيز مدرك آارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسالمی، وی اين سخن را قاطعانه رد و با نشان دادن 

ای به عنوان مدرك دآترا، اعالم آرد آه اگر می دانستم درباره مدرك آارشناسی ارشد من نيز شبهه  گه بر
   .آوردم هست، آن را با خود به مجلس می 

اعتبار  پس از گزارش رئيس آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبنی بر اين آه مدارك تحصيلی کردان بی 
 ادعا آرد آه از نماينده دانشگاه آآسفورد در تهران فريب خورده است، در  جمهور ای به رئيس است، وی در نامه 

های معتبر دآتراهای افتخاری را در شرايط خاص، تنها به برخی از مقامات  دانند، دانشگاه  حالی آه همگان می 
   .رتبه سياسی يا پژوهشگران و نخبگان جهانی علمی می دهند عالی 

ی اسالمی در رابطه با استيضاح کردان روی داد رسوایی بزرگی را نه تنها واقعه دیگری که در مجلس شورا
برای دولت و مجلس، بلکه برای کل حکومت اسالمی به بار آورد و یک بار دیگر این واقعه نشان داد که چه قدر 

 که مديرآل واقعه از آن جا آغاز شد! عناصر رده باال و ارگان های حکومت اسالمی به فساد اقتصادی آلوده اند؟
 ميليون تومانی ٥دفتر دولت در مجلس شورای اسالمی، در روزهای قبل از استيضاح کردان، با پرداخت رشوه 

  .به برخی از نمایندگان مجلس، از آنان در مقابل انصراف از استيضاح علی کردان، امضاء گرفته بود
 آبان ماه خود در جلسه علنی ١٢علی الریجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی در سخنرانی روز یک شنبه 

 را بازی با حيثيت مجلس   ميليون تومانی به برخی نمایندگان٥مجلس، اقدام دولت در خصوص پرداخت رشوه 
 .توصيف کرد

محمود عباسی، : علی الریجانی، ضمن اعتراض شدید نست به اقدام مديرآل دفتر دولت در مجلس، گفت
  .جلس حضور داشته باشدمديرآل دفتر دولت دیگر حق ندارد در م

، خبری را در رابطه با استيضاح کردان، وزیر کشور احمدی ٢٠٠٨ اکتبر ٢٩ - ١٣٨٧ آبان ٨خبرگزاری دولتی ایرنا، 
بر  خبرگزاری دولتی ایرنا، طی خبری مبنی .  ميليون تومانی ميان نمایندگان، منتشر کرد٥نژاد و توزیع تراول 

پس از آن ... ولت در مجلس توسط یكی از نمایندگان تهران را انعکاس دادشتم عباسی، مدیرآل دفتر د و  ضرب 
سایت های خبری آه بعضا از رسانه های حامی دولت اما مخالف آردان هستند، جزئيات ماجرا را منتشر 

اصغر زارعی، نماینده تهران با اطالع از  بر اساس این اخبار، در حاشيه جلسه علنی مجلس، علی . ساختند
 های انتخابيه نمایندگان در حال پرداخت   مدیرآل پارلمانی دولت آه تحت عنوان آمك به مساجد حوزهاقدام

ها از آنان برای عدم رای به استيضاح آردان درخواست می  مبالغی به برخی از آنان بود و ضمن پرداخت چك 
مایندگان طيف حاميان دولت در زارعی، عضو اصلی ن. آرد، به وی تذآر داد و سپس به شدت با او برخورد آرد 

سایت الف آه مدیریت آن با احمد توآلی است، در تشریح این ماجرا از نقش محمدرضا رحيمی، . مجلس است
در یك اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمی، معاون «: نژاد نوشته و توضيح داده است  معاون پارلمانی احمدی 

آه اتفاقا وی نيز دارای مدرك دآترای شبيه مدرك آردان است به جمهور و دوست نزدیك آردان  حقوقی رئيس 
 ميليون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلكه بتواند با فریب نمایندگان ملت، ٥های  اسم آمك به مساجد با چك 

  ».استيضاح آردان را منتفی آند اما هوشياری نمایندگان این اقدام عجيب را ناآام گذاشت
استيضاح وزیر کشور، درباره استيضاح سه وزیر  تی آفتاب، نمایندگان مجلس پس ازبه گزارش سایت اینترن

 یک نماینده با اعالم این مطلب در گفتگو با. کنند  گيری می  تصميم پرورش کشاورزی، بهداشت و آموزش و
ندگان طراح پس از به تعویق افتادن اعالم وصول استيضاح وزیر کشاورزی، نمای«: خبرنگار اقتصادی آفتاب، گفت

» .استيضاح کردان در این خصوص مشورت کنند اند تا پس از مشخص شدن نتيجه این استيضاح تصميم گرفته 
هم چنين طرح استيضاح وزیر . استيضاح وزیر کشاورزی قطعی است تصميم نمایندگان درباره«: وی افزود

او هم چنين از تصميم » .شداز مشخص شدن وضعيت کردان پيگيری خواهد  بهداشت نيز آماده شده و پس
آماده شد  این طرح نيز روز یک شنبه«: نمایندگان برای استيضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت برخی از

  ». نماینده آن را امضا کردند٦و تنها در مدت چند دقيقه 
ی اسالمی تا واقعيت این است که در حکومت اسالمی ایران، از رهبری تا ریاست جمهوری، از مجلس شورا

مجلس خبرگان، از سپاه پاسداران تا بسيج، از نيروی انتظامی تا وزارت اطالعات، از استانداری ها تا فرمانداری 
ها، از مساجد تا امام جمعه ها و غيره نمی توان ارگانی را سراغ داشت که به غارت اموال عمومی مردم 

بنابراین، نه تنها . تناق و جنایت نقش نداشته باشندمبادرت نورزند و در سازمان دهی و رهبری سرکوب و اخ
اما هم اکنون بيش از همه زنگ خطر . عناصری و جناحی از این حکومت، بلکه کليت آن فاسد و جنایت کار است

  .برای احمدی نژاد و دولت وی به صدا درآمده است
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، در صورتی که یک عضو دیگری علی الریجانی، رئيس مجلس شواری اسالمی پس از برکناری کردان اعالم کرد
  .نژاد باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگيرد از دولت استيضاح یا برکنار شود، کابينه محمود احمدی 

نژاد شاهد دهمين تغيير  شنبه علی کردان و برکناری وی از وزارت کشور، کابينه احمدی  با استيضاح روز سه
  .خود طی سه سال گذشته شد

 قانون اساسی، در صورتی که نيمی از اعضای کابينه برکنار یا استيضاح شوند، رئيس ١٣۶براساس اصل 
  .جمهور موظف است برای گرفتن رای اعتماد، کابينه را باردیگر به مجلس معرفی کند

  .نژاد تنها یک تغيير با رای اعتماد مجدید مجلس فاصله دارد کابينه کنونی آقای احمدی 
ان، با وجود حمایت همه جانبه احمدی نژاد از وی، حاکی از شکاف و کمشکش عميقی باین گونه، برکناری کرد

در هر صورت هر چه قدر به . بين مجلس و دولت از یک سو و طرفداران دولت در مجلس از سوی دیگر است
مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسالمی نزدیک تر می شویم به همان نسبت نيز شاهد تشدید 

  . رقابت جناح های حکومتی خواهيم شدکمکش و 
  

  جمع بندی
ر بازارهای سهام جهانی، در آمریکا، اروپا، روسيه، در غول ثسقوط همه جانبه ارزش سهام در وال استریت و اک
، یک شاخص مهم ورشکستگی سرمایه داری جهانی و ...های اقتصادی آسيا هم چون ژاپن، چين، اندونزی و

  . تری استهم چنين آغاز بحران عظيم
» بحران مالی«سرمایه داری جهانی، بحران اخير فقط به عنوان دولتی و غيردولتی در رسانه های رسمی 

اما حقيقت این .  حرفی از ساختاری بودن آن به ميان نمی آورند،ناميده می شود تا آن را سطحی نشان دهند
 در قلب سرمایه داری جهانی ایجاد شده است که اوال این بحران نه در کشورها به اصطالح پيرامونی، بلکه

دوما، این بحران ساختاری بوده و محدود به بحران مالی نمی باشد . است و روزبروز این قلب را تخریب می کند
بحران «بنابراین، محدود کردن این بحران به . و در حال سرایت به کليه عرصه های سيستم سرمایه داری است

شی ماهيت اصلی بحران است که توسط دولت ها و تئوریسين ها و اقتصاددانان ، تالشی برای پرده پو»مالی
اساسا بحران اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمایه داری یک واقعيت انکار ناپذیر . بورژوازی تبليغ می گردد

روت اجتماعی م. است و ریشه در انباشت سرمایه دارد حروم انباشتی که طبقه کارگر را هر چه بيش تر از کل 
  .می کند و باعت عميق تر شدن شکاف ها و اختالفات طبقاتی در جامعه می شود

بر بنابراین، . سيستم سرمایه داری، یک سيستم جهانی است که پيشرفت و پس رفت آن نيز ابعاد جهانی دارد
 ایران اد بر اقتصخالف تبليغات و ادعاهای کاذب و دروغين سران حکومت اسالمی، بحران جهان سرمایه داری،

کشوری که اقتصاد آن بيمار و فساد و چپاول نيز کل ارگان های حاکميت را . نيز تاثير مخربی گذاشته است
فراگرفته است و مهم تر از همه این اقتصاد در سطح کالن تنها از منبع فروش نفت خام تامين می شود هر 

، مگر می تواند جدا از بحران سرمایه داری ران می بردح اقتصاد این کشور را به قعر ب،نوسانی در قيمت نفت
  ! اقتصادی خود ادامه دهد؟» رشد و شکوفایی«جهانی به 

اين در حالی است که در دو سال گذشته، آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی، چه يک جانبه و چه در 
 از جمله بانک ملی و چهارچوب قطعنامه های شورای امنيت، شماری از مقام ها، شرکت ها و بانک های ايران،

هدف اصلی اين تحريم ها، تعليق برنامه هسته ای حکومت اسالمی ايران . صادرات و سپه را تحريم کرده اند
ايران می تواند به وسيله بانک . اما اين تحريم ها، هنوز باعث فلج شدن تجارت خارجی ايران نشده است. است

تجربه تحریم کوبا و عراق نشان داده است . مه اعتباری بگشايدهای ديگر، برای تجارت و روابط اقتصادی خود نا
 باید محاصره  بنابراین،. بزند به مردم فشار می آورد ایکه این نوع تحریم ها قبل از این که به حکومت لطمه

ر اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به این کشور را باید صریحا محکوم کرد اما در عين حال محکم تر و رسات
  .به مبارزه متحدانه مردم معترض و آزادی خواه ایران، در جهت سرنگونی حکومتی اسالمی تاکيد کرد

 ، ادعا می کرد»!کورش آسوده بخواب ما بيداریم؟«: می گفت »اعليحضرت همایونی« زمانی که  آنبه یاد آوریم
ادعای ، سبب شد که ١٩٧٤فتی اقتصاد و جامعه ایران به سوی دروازه های تمدن بزرگ در حرکت است بحران ن

 مردم و در پيشاپيش همه کارگران قهرمان صنایع نفت ایران در این دروه از تاریخ ایران،. به سرعت فرو ریزد شاه
یکی پس نيز  و توپ و تانک و ارتش و ساواک و گارد شاهنشاهی آن را زدنددست به اعتراض و اعتصاب پيگيری 

مردم ایران این . نداداتمه دخ ساله شاهنشاهی در ایران ٢٥٠٠ به تاریخ  هميشه برایاز دیگری به زانو درآورند و
 ٥٧ از سال   و آگاه تربا تجربه ترران هم کسب کرده اند اکنون  ایران را که بسيار گ٥٧تجربه گران بهای انقالب 

 ، اکنونم چنينه. توانایی دارندبرای دست زدن به یک تحوالت عميق اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
 کارگران و مردم بنابراین،.  است٥٧ بيش تر از دوران قبل از انقالب  ایران، به مراتبنارضایتی عمومی مردم

 دیر یا زود با اعتراض و اعتصاب پيگير و هدفمند خود بساط حکومت اسالمی آزادی خواه و ستم دیده کشور ما،
و حکومتی بر باالی سر مردم و مافوق جامعه قرار بگيرد، » برره« و این بار اجازه نخواهند داد هيچ هرا برچيد

بر این اساس، . بلکه خود مستقيما دولتی را انتخاب خواهند کرد که تحت کنترل خودشان باشد نه مافوق مردم
حکومت اسالمی، بسيار شکننده تر است و زمينه های شورش های شهری و اعتصاب سراسری و در 

  . موجود استپيشاپيش همه طبقه کارگر
این شرایط، صف بندی ها و پالریزاسيون طبقاتی جدیدی را در جامعه و در بين نيروهای سياسی بدون شک 

در شرایطی که اکثریت مردم ایران برای برچيدن بساط حکومت اسالمی روزشماری می کنند؛ . پدید خواهد آورد
تر از هر زمانی از تاریخ نکبت بار خود شده در شرایطی که حکومت اسالمی، به لحاظ اقتصادی بسيار شکننده 

است؛ در شرایطی که جنبش کارگری کمونيستی، رجعت به مارکس را در افق و چشم انداز خود قرار داده 
است، باید این فرصت را دریافت و نيروهای جنبش کارگری کمونيستی و همه مردم آزادی خواه و برابری طلب، 

نی به فکر خودسازماندهی خود در هر جایی که کار و زندگی می کنند باشند و با نقد فرقه گرایی و تفرقه افک
در غير این صورت، جناح های رنگارنگ بورژوازی، در کمين این تحوالت . این فرصت تاریخی را از دست ندهند

گ تجربه تاکنونی ایران و جهان نشان داده است که هر تحولی که به رهبری جناح های رنگارن. نشسته اند
بورژوازی از درون حکومت تا اپوزیسيون بورژوازی به سرانجام هم برسد مردم از چاله در نيامده به چاه دیگری 

 همه با خمينی و ، طرح و اجرای شعار ارتجاعی مردم ایران٥٧تجربه تلخ و نادرست انقالب . سقوط خواهند کرد
بنابراین، در حال حاضر .  دوباره تکرار شودهایی و چنين شعار نباید اجازه داد چنين تاریخیاکنون.  بوداسالم

ضروری است که رهبران و فعالين جنبش کارگری کمونيستی ایران در داخل و خارج کشور هوشيارانه و 



 ٩

 آلترناتيو طبقاتی خود را هر چه ساده تر و شفاف تر در مقابل جامعه قرار دهند و  به ویژهسنجيده عمل کنند؛
 به سازماندهی و بسيج  در محيط کار و زیست و محالت، ممکنییحی و در هر جامهم تر از همه، در هر سط

  . اجتماعی دست بزنند
در چنين شرایطی، مردم به دنبال راه حلی انسانی و اجتماعی می گردند؛ به دنبال رفاه و تامين شرافتمندانه 

ای هميشه به تبعيض و مردم می خواهند یک بار بر. زندگی خود می گردند و زندگی آزادی می خواهند
نابرابری، سرکوب و کشتار، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، و هم چنين استثمار انسان از انسان خاتمه 

این خواست ها و اهداف بر حق انسانی و اجتماعی با آلترناتيو طبقاتی و با علم رهایی بشر که . داده شود
  . تمارکس بنيان گذار آن است امکان پذیر و عملی اس

از این رو، . مسلم است که طبقه کارگر هم چون طبقه سرمایه دار یک طبقه اصلی جامعه و جهانی است
 .هرگونه دستاوردی که نصيب کارگران هر کشوری شود موفقيتی برای همه کارگران جهان محسوب می گردد

همه وز زیاد دور نيست که آن رقطعا  .از این رو، باید همواره به همبستگی بين المللی کارگران تاکيد کرد
 و به ویژه جوانان پرانرژی و خواهان تغيير وضع موجود، با شعارهای آزادی، توليدکنندگان نيازهای انسانی

  . و مستقيما سرنوشت کل جامعه و آینده خویش را رقم بزنند عدالت اجتماعی به خيابان ها بریزند وبرابری
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