
  برهنه ها و بيکاران پا
  قربانيان

  نئوليبراليسم اقتصادی در جمهوری اسالمی
  

 ساله جمهوری اسالمی است و نخستين 20که خميرمايه برنامه چشم انداز انديشه نئوليبرال 
نتايج عملی آن شتاب گيری خصوصی و لغو گام به گام قانون کار به سود سرمايه داری 

يک پايه ايدئولوژيک يعنی منافع سرمايه حرکت می   ازنه از واقعيات مشخص، بلکهاست، 
 نظير طرح های اقتصادی که اکنون در ميهن ما دنبال می -طرح و برنامه ای درهر. کند
پاسخگوئی به مشکالت و دشواری های واقعی يک جامعه   ظرفيت و کارآئی آن در-شود

اقتصادی و سرمايه، مشکالت اصلی محسوب نمی شود، بلکه کاربرد آن در انتقال قدرت 
ها مقدم " راه حل"رو، ازنظر نئوليبراليسم  اين از. نظر قرار می گيرد بويژه سرمايه مالی، در
اين راه حل ها نيستند که بايد براساس شرايط و مسائل تنظيم و تهيه . بردشواری ها هستند

شده خود را بهائی که  بلکه اين شرايط و اوضاع و احوال کشورهاست که بايد به هر. شوند
  .پيش آماده تطبيق دهد با نسخه های از

اروپا و آسيا، درسوئد و بنگالدش،  اين نسخه های استاندارد، که بايد در امريکا و افريقا، در
جنوبی و يا شمالی و چين و ژاپن،  مکزيک، کره، اعم از فرانسه و يا بورکيتاناسو، در در

ی نيستند جز آزاد گذاردن دست سرمايه در روسيه و بقيه جهان به يکسان اجزا شوند، چيز
نگاه کنيد به اعتصابات و اعتراضات ماه های اخير کارگران کشور و (.استثمار نيروی کار

 خصوصی )مصوبات مجلس هفتم که برای همين هدف و ماموريت به مردم تحميل شد
سعه قيمت، تو سازی، سياست دروازه های باز و جلب سرمايه گذاری های خارجی به هر

صادرات مواد خام و اوليه، کاهش سرمايه گذاری های اجتماعی و مربوط به رفاه جامعه، 
  ....آزاد سازی قيمت ها به زيان زحمتکشان و

  که البته-منافع سرمايه نيز دئولوژيک دفاع از جنبه اي،"راه حل"پشت اين شيوه ارائه  در
 به روشنی ديده -ده می شوداقتصاد پيش بر" يک کردنغيرايدئولوژ"تحت عنوان ضرورت 

 بديهی است که هدف صندوق بين المللی پول و راه حل های نئوليبرالی آن و از. می شود
جمله برنامه های تعديل اقتصادی، به هيچوجه ساماندهی اقتصاد کشورها نيست، بلکه 

يستی سازماندهی اقتصاد جهانی بر اساس منافع قشر فوقانی سرمايه مالی و قدرت های امپريال
 .سياستی که با اميد واهی مهار کردن بحران ساختاری سيستم همراه است. است

 
  ی     تقدم عدالت اجتماع

 است و ثانيا با رشد اقتصادی در" همتو" وليبرال، عدالت اجتماعی اوال نظر ايدئولوژی نئ از
وانديشه فکر  يعنی درهر کجا که عدالت اجتماعی مورد توجه قرارگيرد، بايد از. تضاداست

ما،  اين سمت گيری مخرب اقتصاد ملی، در کشور. رشد و توسعه اقتصادی صرفنظر نمود
يعنی سرمايه . همراه شده است با سلطه عقب مانده ترين و ارتجاعی ترين بخش سرمايه داری

شرايط کشور ما، هيچ برنامه و طرح اقتصادی و  درکه،  حالی در. داری دالل و واسطه
کشوری نظير ايران، . ه و تقدم به عدالت اجتماعی به سامان نخواهد رسيداجتماعی بدون توج

 که در آن انديشه های سياسی ،که تجربه طوالنی يک انقالب خلقی را پشت سر گذاشته است
واقعی و ملموس دارند، که آگاهی مردم آن در مورد  چپ و عدالتخواهانه حضور جدی،



سطح نسبتا باالئی قرار  آن زندگی می کنند در در که واقعيت ها و شرايط کشور و جهانی
  . دارد

  ميالدی و در وضع کنونی جهان نمی توان با تکيه بردر قرن بيست و يکمچنين کشوری را 
.  به پيش برد19و 18روش های قرون وسطائی و با سرمايه ساالری خشن سده های 

 از.  استآن مقدم بر و در نتيجه توسعه اقتصادیشرط رشد و  عدالت اجتماعیدرکشورما 
اينرو بايد گفت تقدم عدالت اجتماعی تنها پيامد يک ديدگاه آرمانی يا انسانی نيست، بلکه بيش 

 در ها و ضرورت های رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی پايدار نيازها، امکان آن ناشی از از
ديگری آن ، که اکنون با لعاب سرنوشت برنامه تعديل اقتصادی کشور ماست، ميراث شوم و

 ساله کشور، بدون نظرخواهی از مردم و يا بررسی آن در يک 20را برنامه و چشم انداز
 که  تعديل اقتصادیبرنامه.  ازاين نظر بسيار گويا  استمجلس ملی به ملت تحميل کرده اند

 هر های استاندارد و بدون توجه به واقعيت بنيادين تقدم عدالت اجتماعی دربراساس نسخه 
واقعيات و  برابر فشار توسعه اقتصادی ايران تدوين شده بود و سرانجام نتوانست دربرنامه 

طول زمان  که در چنان: مبارزه مردم تاب آورد و به شکل مخرب و اوليه خود پياده شود
برنامه تعديل و  آن به عمل آمده، حاصل همين مبارزه، شمول از اصالحاتی در تعديل ها و

 .ی اجتماعی بوده استفشارها اصالحات ناشی از
گسترده ای که پايه های يک  ما اکنون در ايران، و بويژه در جنبش کارگری کشور و فقر 

  .شورش عمومی را فراهم ساخته اند، يکبار ديگر شاهد نتايج اين سمت گيری هستيم
 دولت و بار ضرورت کاسته شدن ازدر توجيه پيامدهای سمت گيری اقتصادی کشور از 

نام تعهد حتی به نام قانون اساسی و به . يار گفته می شود سخن بسبه انحصارهاپايان دادن 
  . قانوناين رعايت و اجرای اصول اقتصادی برای 

اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان های از نظر ما، 
 قدرت در انحصار ی ازشرايط کنونی تنها راه جلوگير  بلکه در،انقالب مردم ايران است

نام قانون اساسی، بر  اما شاهديم که به .راستگرا در کشورماست دست نيروهای ارتجاعی و
  .خالف اصول آن طرح های اقتصادی يکی پس از ديگری به اجرا گذاشته می شوند

را پشت " خصوصی سازی"برای پنهان ساختن ماهيت ليبرالی برنامه های اقتصادی، اغلب 
  در که می تواند افزايش کارائی بخش دولتی را پنهان می کنند و"ی کردنرقابت"جمله 

نام کوچک سازی دولت ناديده می ی ممکن شود، به تصدی دولت چارچوب حفظ مالکيت با
  .گيرند

آغاز زمام داری خود يک طرح اقتصادی ارائه داد، که متاثر از خواست  ، درمحمد خاتمی
بات دوم خرداد، گام بلندی بود بر خالف مسير برنامه های توده های وسيع مردم در انتخا

مخالفان اين طرح، در آن زمان و به بهانه بررسی .  خامنه ای-تعديل اقتصادی رفسنجانی
محض اوج گيری حوادث و حادثه سازی به بيشتر اجازه پيگيری و اجرای آن را ندادند و 

امل اشغال کرده بود، رهبر با طور ک صفحات اول روزنامه های کشور را به های سياسی که
صدور فرمانی اختيار اجرای اين طرح را از دولت سلب کرده و بررسی نهائی آن را به 

اختيار  مجمعی که مدافعان تعديل اقتصادی اکثريت آن را در. مجمع مصلحت واگذار کرد
  .داشتند و طبيعی بود که هدف رهبر با اين ارجاع، جلوگيری از چنين طرحی است

ضرورت پايان دادن به انحصارهائی که تحت شرايط  برکابينه اول خاتمی "  ساماندهیطرح"
البته همگان می دانند که . ديخاص دوران اوليه انقالب و جنگ بوجود آمده اند، تاکيد می ورز

، "کميته امداد امام"، "مستضعفان" بنياد به اصطالح نهادهائی نيستند جز" انحصارها"اين 
 ازاين دست که تابع قسام موسسات اقتصادی و مالی ديگرو انواع و ا" یستان قدس رضوآ"

هيچ قانون و مقرراتی نيستند، مگر پرکردن جيب مشتی غارتگر و خانواده های بازاريان 
بنيادهائی که به مجرای نفوذ . راس اين بنيادها و انحصارها قرار گرفته اند بزرگ که در

 خدمت توطئه عليه در را شده و کليه امکانات خوداقتصاد کشورتبديل  سرمايه خارجی در



اين نهادها و انحصارها البته که بايد .  قرار دادند در دوم خردادها مردم و رای و خواست آن
خصوصی کردن،  ست با نمی توانها ، اما برچيده شدن آنندشد  میهر چه سريعتر برچيده

  روحانی-مان هزارفاميل بازاریها به ه  واگذاری مالکيت موسسات تحت سرپرستی آنيعنی
چنان که ديديم در پايان سرنوشت آن طرح در نطفه خفه . بزرگ و غارتگر صورت گيرد

عليه اين طرح و کل دسيسه چينی و توطئه برای  قدرت و توان نيروهای راست شده،
  .اصالحات اقتصادی و سياسی چندين و چند برابر شد

 بايد  با بردن سهام آن ها در بورس تهران می شود،، برخالف آنچه شده و اکنوناين نهادها
 طورکامل تحت نظارت و کنترل مستقيم دولت و جامعه قرار گيرند، تا سپس در ابتدا به در

  .سود کل جامعه تصميم گيری شودبه ها  مورد چگونگی بهره برداری و افزايش کارائی آن
اين انديشه وجود  ی کشور مامحافل اقتصاد دولت، در مورد کم کردن بار طورکلی دربه 
 اين کاهش بايد به  فراموش می کنند کهکاهش يابد، اماتصدی دولت الزم است  ارد که بارد

نفع اجتماعی کردن واقعی وتعاونی کردن بيشتر اقتصاد کشورما باشد و نه خصوصی ساختن 
قيم عبارت ديگر، کاهش بارتصدی و قدرت دولت بايد به سود افزايش قدرت مستبه . آن

کشوری که نهادها  در .تی سرمايه خصوصیرقد نه بسود قدر جامعه و مردم صورت گيرد و
و سازمان های مستقل و غير حکومتی سرکوب می شوند و سرنوشت احزاب سياسی را پيدا 

اختيار گرفتن بخشی از  کرده اند، چگونه می توان از نهادهای مستقل و مردمی برای در
ها گذاشت؟  اختيار آن ت سخن گفت و يا بنيادهای اقتصادی را درمسئوليت های اقتصادی دول

اختيار کيست؟ کنترل  اساسا اين نهادهای مستقل کجا هستند؟ سرمايه آن چه ميزان است و در
  آن با کيست؟

شايد از اين زاويه نيز بتوان به مسئله حياتی آزادی های سياسی پرداخت که تا اين نباشد، آن 
واهد پيوست، مگر آن نهاد نيز در انحصار دسته ها و گروهبندی های ديگری به واقعيت نخ

 .سياسی حاکم باشد که نام خود را در جمهوری اسالمی حزب نيز گذاشته اند
که از سوی طرفداران تعديل اقتصادی و نسخه های صندوق پول نيز " دروازه های باز"

در طرح . مطرح می شودعنوان راه کاری جهت جلب سرمايه خارجی ؛ به ترويج می شود
 برعنوان بخشی از کارنامه لگد کوب شده کابينه اول خاتمی ساختار اقتصادی ايران، به 

و آنچه  موارد مورد نياز ما بايد در: "تاکيد شده بودسرمايه های خارجی  ضرورت استفاده از
بکنيم اکه به نظرما الويت دارد و به عنوان مکمل سرمايه گذاری های داخلی مان سعی  ر

  ".ايرانيان يا غيرايرانيان استفاده بکنيم سرمايه های خارجی، اعم از
سرمايه گذاری خارجی مخالفتی  اين ها معيارهائی درست هستند و هيچکس با نقش استفاده از

نظر جامعه ما و توسعه  و آنچه که از" مورد نياز"موارد  صورتی که در برعکس در. ندارد
سرمايه  سرمايه های داخلی بتوان از" مکمل" د و به عنوان دار"  الويت" اقتصادی آن 

ی  و زندگی بهتر مردم يارگذاری خارجی استفاده کرد، مسلما می تواند به توسعه کشور
آنچه که ما . سطح جهانی را بوجود آورد رسانده و امکان يک همکاری متقابال سودمند در

اين ادعاست که گويا سرمايه  و" های بازدروازه "آن مخالف بوده و هستيم سياست  همواره با
ا به منافع تابع کردن منافع ميهن م رشد و توسعه اقتصادی و" شاه کليد"گذاری خارجی 

اين شرايط است که سرمايه گذاری خارجی به جای آنکه  در. سرمايه های خارجی است
ی رو بر عاملی درجهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، به اهرم تخريب و فشار
 خود، در دستاوردهای اجتماعی مردم تبديل شده و خواهد توانست با شانتاژ و گاه با قرار

 .جستجوی بازارهای سود آورتر، اقتصاد کشورها را به مرز ورشکستگی کامل سوق دهد
آسيای جنوب شرقی روی داد و  همين اواخر در مکزيک و در ساليان اخير در آنچه که در

 بايد به اندازه کافی چشم و گوش ها را درباره نقش ن دارد،رياروسيه ج فاجعه ای که در
  .بازکرده باشد کنترل نشدهمخرب سرمايه گذاری خارجی 



.  توزيع را مردم بايد بکنندتوليد را مردم بايد بکنند،.  هستند ما مردم،ماميهن سرمايه اصلی 
. جامعه وهويت جامعه، مردم بايد دفاع بکنند تالش و فعاليت ها را مردم بايد انجام دهند و از

  . اميدوار شدجلوه های خشن فقرکه می توان به زدوده شدن  از اين مرحله به بعد است 
خوبی  مديردولت "زياد سخن می گويند و اينکه " دممر" نئوليبراليسم نيز ازالبته مدفعان

که سرنوشت اکثريت جامعه آن است  که منظور" کارمردم را بايد به مردم سپرد"يا " نيست
  . خود گذاشته اند، قرارگيرد بر" مردم" رکه نام اقليتی ميليارد اختيار بايد در

  
  پشت هر طرح و برنامه

يک بحث طوالنی دارای اقتصادی  ظاهر ساده پشت هر طرح اقتصادی و هر مسئله به در
ی يک جامعه انسان  به گزينش های اساسی اقتصادی، اجتماعی و نهفته است، کهاهميت

سمتگيری و گرينش اقتصادی و اجتماعی  واقع پرسش نخستين درهر  در.مربوط می شود
سرمايه های  و آن است که ثروت اصلی يک جامعه کدام است؟ حجم پول و دالر عبارت از

   چه ميزان است و کجاست؟ يا نيروی انسانی، سطح مهارت، آموزش و رفاه آن،آن
راه متفاوت و متضاد، دو گزينش  د، دووسش اساسی داده شبسته به پاسخی که به اين پر

  .خواهد گرفت جامعه قرار برابر هر مختلف در
نيروی انسانی بايد قربانی ارزش افزائی سرمايه، يعنی انسان ها درخدمت  حالت نخست در

خدمت ارزش گذاری  خدمت انسان و سرمايه در ، اقتصاد درحالت دوم در. اقتصاد باشند
  .انی استنيروی انس

يک  درجه نخست از درنه تنها توان گفت   حتی می،ضرورت ارزش گذاری نيروی انسانی
 شرايط انقالب تکنولوژيک و خواهانه ناشی می شود، بلکه امروز، درتخواست آرمانی و عدال

زمان ديگری به شرط مبرم کارائی و  هر بيش از عرصه جهانی، اين امر اطالعاتی در
 هر بحران کنونی سرمايه داری اين واقعيت را بيش از. ل شده استتوسعه اقتصادی تبدي

جزئيات اين مسئله وارد  اينجا بدون اينکه بخواهيم در ما در. زمان ديگری آشکارساخته است
 اشاره می کنيم که پيشبرد انقالب تکنولوژيک و اطالعاتی دررا گذ طور، تنها به شويم

 داده های اه تر، ماهرتر، متکی به اطالعات ونيروهای مولده، به انسان هائی هرچه آگ
که  حالی در. است تر نيازمند وسيع تر، دارای سطح زندگی ورفاه فزونمطمئن تر و 
روی نيروی انسانی، آموزش، مهارت،  منافع سرمايه، سرمايه گذاری بر نظر برعکس، از

 . کاهش داده بايد آن راهرچه بيشترهزينه هائی محسوب می شود ک بهداشت، مسکن جزو
نتيجه بحران  در تالش مداوم برای کاهش همين هزينه هاست که عالوه برآنکه با مقاومت و

گرديده است که  منجر های مداوم اجتماعی روبرواست، به يک بحران کارائی اقتصادی نيز
  .سرمايه داری راه حلی برای آن ندارد

 احساساتی و ارنبايد يک گفت را"  ندسرمايه اصلی کشورما مردم هست"بنابراين، تاکيد براينکه 
ا عوامفريبانه به حساب آورد، بلکه بايد آن را بيان يک واقعيت علمی و يک گزينش ي

چه  اقتصادی واجتماعی دانست، واقعيت و گزينشی که نتيجه آن بدرستی ضرورت استفاده هر
روی  ری برسرمايه گذا اين سرمايه واقعی، يعنی تامين شرايط زندگی بهتر و بيشتر از

تنها يک وظيفه انسانی و اجتماعی نيست، بلکه  رفع فقر. نيروی انسانی و نيازهای آن است
 .توسعه اقتصادی پايدار و متوازن است  وپايه رشد

اين  هر نوع بحثی در. در کنار همين بحث است که موضوع يارانه های دولتی طرح می شود
واقعيات مشخص و .  باشدرهای نئوليبرالیمعياارتباط زمانی ملی و مردمی است که خالف 

اين نکته  طرفداران نسخه های صندوق بين المللی پول بر.  را در نظر داشته باشدما کشور
 منابعی که نمی تواند در تکيه می کنند که پرداخت يارانه موجب می شود که بخشی از

البته . ه گرددسرمايه گذاری های عمرانی مصرف شود، صرف تامين کاالهای اساسی اولي
سرمايه گذاری های عمرانی آن سرمايه گذاری هائی است که به حساب  ها از آن منظور



 ،نه چه بيشتر سرمايه فراهم آورد و تسهيالت برای سودبری هر بودجه عمومی، امکانات و
 ها مربوط می  آنچه که به خوشبختی و رفاه انسانهم چنانکه گفته شد سرمايه گذاری بر روی

  .شود
ين درست است که پرداخت يارانه موجب می شود که بخشی ازسرمايه هائی که می تواند ا

  اما اين نيزواد مصرفی اوليه گردد؛برای هزينه های عمرانی واقعی مصرف شود صرف م
 يعنی امنيت معيشت ،"حق زندگی" جامعه بدون برخورداری مردم از واقعيت است که تداوم

کشورهای توسعه يافته سرمايه داری که مدام نسخه  که حتی در چنان؛بقا، امکان پذيرنيست و
 ناچار بخشی ازبه زير فشار مبارزه مردم  کشورها صادر می نمايند نيز و برنامه برای ديگر

  .بودجه دولت صرف پرداخت يارانه می شود
تثبيت قيمت کاالهای اساسی يک   .کاالهای اساسیقيمت تثبيت له ئبه همين شکل است مس

 بويژه خانوارهای زحمتکش و رجامعه و ايجاد احساس ثبات و امنيت د اهميت در ه پرمسئل
تواند برای بدون چنين ثبات و امنيتی هيچ برنامه اقتصادی و اجتماعی نمی . توليد کننده است

بودجه   هزينه هائی  که بابت تثبيت قيمت ها يا پرداخت يارانه بر.مدت طوالنی دوام يابد
. نمی توان با تصميمات خود سرانه و به زيان زحمتکشان کاهش داد د رامی شو بار کشور

 نبيشترين سود ازچرخه اقتصاد نصيب آبلکه اين هزينه ها بايد توسط کسانی جبران شود که 
  .يعنی صاحبان درآمدهای کالن. ها می شود

تعاونی و بخش های دولتی،  طبق قانون اساسی، اقتصادی مختلط و مبتنی بر اقتصاد ايران بر
طور کلی مشخص  اين قانون به ها نيزدر يک ازآن گسترده هر خصوصی است، که نحوه و

 اين اقتصاد مختلط از. ما يک واقعيت عينی است کشور وجود اقتصاد مختلط در. شده است
. ايدئولوژيک پشتيبانی می کند" خصوصی سازی"ی شود که نئوليبراليسم از آنجا ناشی م

ازنظر کارشناسان نئوليبرال،  .شرايط و اوضاع و احوال از فنظريعنی خصوصی سازی صر
صورتی که بخش سرمايه داری به قدرت درجه اول اقتصادی تبديل گردد، خواهد  تنها در

 راه نفوذ و سر بنابراين، کليه موانعی که بر. توانست به قدرت نخست سياسی نيزتبديل شود
برابر  بزرگترين مانع در. ايد برداشته شودسودآوری و اجرای استراتژی آن وجود دارد، ب

 بخشی که می تواند در دو. اين استراتژی سرمايه داری، بخش دولتی و عمومی اقتصاد است
 پايه يک رشد و توسعه اقتصادی ،صورتی که يک سلسه شرايط ديگرجمع شده باشد

شدن راه برای بديهی است که برداشته شدن اين مانع و هموار. غيرسرمايه داری قرار گيرند
اما راه حل . استاستراتژی سرمايه داری يک خطر واقعی است که بايد به مقابله با آن برخ

بدون توجه به کيفيت و محتوا " دولتی ماندن"به هرشکل، يا " دولتی کردن"را نمی توان در
 ،نهايت در درون يک اقتصاد مختلط اهميت دارد، آنست، که سرانجام و آنچه که در .دانست

يا بخش اجتماعی اقتصاد دارای آنچنان توان و قدرتی هست که بتواند فعاليت سرمايه آ
رعکس، چارچوب سرمايه گذاری های سودمند اجتماعی سامان دهد، يا ب خصوصی را در

آنچنان قدرتی دست يافته که می تواند فعاليت بخش دولتی اين سرمايه خصوصی است که به 
  .ود آوری سرمايه خصوصی نمايدتابع نيازهای س يا تعاونی را و
نقش سرمايه گذاری خصوصی، تامين امنيت و حتی تشويق آن نمی توان مخالف  اينرو با از
 نظارت دولت برچارچوبی انجام شود که  مهم آن است که سرمايه گذاری خصوصی در. بود

  . خواست جامعه باشد و  مورد نياز، ديگری يا به عبارت.آن حاکم باشد
اين شرايط به تعيين کننده سرنوشت جامعه تبديل نشود،  که سرمايه خصوصی درآن، برای اما

ابزارهای الزم سمت دهی فعاليت سرمايه خصوصی  قدرت و الزم است که جامعه از
 بخش اجتماعی يا تعاونی اقتصاد نيروی عمده، محرک و اواليعنی .  باشدبرخوردار

فعاليت نه تنها بخش  رايط نظارت مردم بر شثانيارشد اقتصادی شده،  موتوراصلی توسعه و
تامين آزادی فعاليت احزاب و و باالخره با . فراهم آيد دولتی، بلکه بخش خصوصی نيز

درون اقتصاد مختلط  ، مبارزه طبقاتی اجتماعی درکارگری يا کارفرمائی سنديکاها، اعم از



تجربه انقالبی و توان  جريان مبارزه زحمتکشان از تداوم يافته، در به شکلی مسالمت آميز
عدم انطباق  انفجارهای اجتماعی ناشی از مديريت اقتصادی برخوردارشوند و ضمنا از

  .قاتی و اقتصادی و اجتماعی جلوگيری شودطوالنی واقعيت های طب
جمله شکل مبارزه ميان بخش های مختلف    اجتماعی از-مختلط، مبارزه طبقاتی در اقتصاد 
جناح قدرتمند و مستحکم بخش خصوصی می کوشد تا بخش . گيردبه خود می  اقتصادی را
آن  بر عيارهای سود آوری سرمايه داری را مبه تملک و تصاحب خود درآورد و دولتی را

  . چارچوب منافع خود سازمان دهد در حاکم نموده، فعاليت بخش دولتی را
رارنشود، بايد به می خواهد برخی تجربيات تلخ سده حاضر تک مقابل، بخش دولتی اگر در

رويد وتحت تملک، تصاحب، تصدی، نظارت و کنترل مستقيم و  بخش اجتماعی واقعی فرا
  .گيرد نهايت مديريت همه مردم و زحمتکشان قرار در
  

  مبارزه ادامه دار
  فعاليت مبارزان و هواداران سازمان ها و جريان های انقالبی و پيشرو، اعم از،اين ميان در

تناسب نيروهای اجتماعی  دارد، چرا که اينان نه جدا از بی، اهميت بسيارمذهبی يا غيرمذه
فعاليت، . تناسب واقعی نيروها محسوب می شوند آن، بلکه عنصری از فراز نه بر هستند و

هم شکستن  در ها برای خنثی کردن دسيسه ها و توطئه ها و مقاومت و مبارزه تک تک آن
با اتکا به  صورت و اين تنها در. اهميت تام داردشان در برابر زحمتکسد نيروهای ارتجاعی 

ی را می اتحاد آگاهی و مبارزه مردم است که می توان يقين يافت که راهکارهای مشخص
 پيش برد و اجازه اصول کلی منافع ميهن ما چارچوب روح و درو اقتصاد کشور توان برای 

ند، پشت شعار عدالت ی در کشوريبراليسم اقتصادنداد، غارتگران و کسانی که خود مجری ل
آنچه که . مردم را بفريبند" ليبراليسم"اجتماعی، توسعه اقتصادی و سرکوب آزادی ها به بهانه 

نام مقابله با ليبراليسم، به . د آن هستيم همين عوامفريبی استدراين هفته ها و روزها، شاه
به . ه ريشه آزادی ها زده اندتيشه بدرخت ليبراليسم اقتصادی را در کشور تناور کرده اند و 

نام توسعه اقتصادی و طرفداری از عدالت، به جنگ توسعه سياسی و آزادی ها رفته اند تا 
کسی نگويد و نپرسد با اقتصاد کشور چه می کنيد و اين غارت ليبراليستی کدام مجوز حقوقی 

  و قانونی را دارد؟
بسيجی می نامند نگاهی بياندازيم و از به تابلوها و شعارهای اين روزهای کسانی که خود را 

کجا غفلت کرديم، که اينگونه زمينه را برای عوامفريبی فراهم ساختيم؟ به : خود بپرسيم
شعارهای قبل از انتخابات مجلس دستوری هفتم نگاهی بياندازيم و عملکرد سراپا ليبرالی آن 

های اول اصالحات   سالچرا در: در عرصه اقتصاد را اکنون مرور کنيم و از خود بپرسيم
که روزنامه ها مثل برگ زر خريده شده و به خانه برده می شدند، اين بحث ها را باز 

  نکرديم و چشم و گوش مردم را نگشوديم؟
 حتی همان بسيجی ساده دلی که در دانشگاه تابلوی -و اکنون راه کاری برای ارتباط با مردم
 پيدا کنيم و اين واقعيات را برايشان - از عدالت می زندمقابله با ليبراليسم را باال می برد و دم

  !ابتدا خود باید روشن شویماما، . روشن کنيم
  


