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 ملی ھایئیدارا عدوانی غصب يا سازیخصوصی
 تحريمھای تشديد با ھمزمان .است تالطم در ايران ديگر بار ،۵٧ سال مردمی شکوھمند انقالب سال چھلمين در

 نئوليبرال دولت نيز داخل از آن، خلقھای تمامی و ايران عليه خارج از جھانی امپرياليسم ھایتوطئه و داماتاق اقتصادی،

 غصب برای را خود حمالت سازی،خصوصی ۀبھان به کشور ۀقضائي و مقننه قوای ھمدستی با "اميد و تدبير باسوادان"

 داده گسترش ایسابقهبی طوره ب بودند، گرفته پيش در قالبان از پس دولتھای ۀھم که ملی ثروتھای تاراج و عدوانی

 چه ھر بروشنی دور نچندان ۀآيند چه اگر اتفاقی، يا است شده ھمآھنگ داخل و خارج از ھمزمان حمالت اين آيا .است

  .نيافتم دست آن بودن اتفاقی بر دال ۀنشان ھيچ به تاکنون من اما داد، خواھد نشان بيشتر

 نجومی، ھایحقوق رانتخواری، دزدی، فساد، ۀسابقکم ابعاد سو، يک در که است اين از حاکی ايران ۀجامع واقعيت

 پناهاسالم مقامات توسط کالن ھایاختالس و ملی اموال سازیخصوصی قالب در کشور ملی ثروتھای چپاول و تاراج

 ازایه ب ًعمدتا نازل، بسيار قيمت به ملی ھایئیدارا و اموال .شناسدنمی مرز و حد ايران اسالمی جمھوری حاکميت

 يا حکومتی مقامات خود به آن از کمتر برابر ده چندين تا حتی، مواردی در شده، نييتع قيمت درصد ١٠ از کمتر

  .شودمی واگذار خالفکار افراد به يا و آنھا نزديکان و بستگان

 از سازیخصوصی در فساد جديد ابعاد تشريح در مجلس نمايندگان دھقان محمد و عليرضابيگی احمد باره، اين در

 ارزيابی قيمت از کمتر برابر ١۴٣ حدود در[ -تومان ميليارد ٧٠ً تقريبا قيمت به تومانی ميليارد ھزار١٠ ۀکارخان فروش

 ماجرای در اصالحات دولت وزير آفرينینقش و سوادبی يک به ،[]تومان ١ به تومانی ١۴٣مؤسسه يک يعنی شده،

 ند االقولمتفق مجلس نمايندگان اين .است ميان در تبريز فرده ب منحصر سازیماشين از صحبت .داد برخ ھپکو حراج

 و بيسواد آدم يک به تومان ميليارد ۶٨٧ به قسطی را تومان ميليارد ھزار ١٠ ارزش با تبريز سازی ماشين" که

 از بيش گولی ائل در آن ھزارمتری ٨٣ از بيش زمين فقط که درحالی .نمودند واگذار است، زندان در االن که خالفکار

 نبوده، درست واگذاريھا از بسيار" مجلس، ٩٠ اصل کميسيون رئيس اعتقاد به ."دارد ارزش تومان ميليارد ٨٠٠

 گفته تپهھفت نيشکر فروش ۀبار در مختلف ھایرسانه در متعدد گزارشات در يا و ."نشستند سياه خاک به شرکتھا

 يک به ًتقريبا[تومان ميليارد ٢٢۶ قيمت به را تومانی ميليارد ٢٠٠٠ ِصنعت يک تپه، ھفت کرنيش خريدار که شودمی

 .پردازدمی ]را قيمت دويستم يک يعنی،[ را آن تومان ميليارد ١٠ فقط نيز مبلغ اين از و کندمی خريداری ]قيمت نھم

 مردم را ھاواگذاری اين اقتصادی و اجتماعی ،امنيتی داردامنه ابعاد که شد واگذار درحالی نحو اين با کارخانه اين
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 اردبيل، گوشت مجتمع مبارکه، و اھواز فوالد صنايع واگذاری که اين تأمل قابل ۀنکت .شدند متحمل خوزستان مظلوم

 قلب به سيمان کردن پر از بگذريم .گرفت صورت منوال ھمين به نيز الکتريک رشت و مغان دشت صنعت و کشت

  !دولت ھمين توسط يرانا یئھسته تأسيسات

 انجام ئیزداصنعت ھدف با و منوال ھمين به نيز کشورھا ساير در سازیخصوصی ۀتجرب که است يادآوری به الزم

 ھزار ۵٠ ماه يک فقط حقوق بيستم يک معادل قيمتی به را چليابينسک تراکتورسازی ۀکارخان روسيه در ً،مثال .گرفت

 ۀنتيج در .آوردند پائين برابر ٢٠ تا را آن توليد ميزان و نمودند واگذار خصوصی بخش به آن کارگر نفر

 پاک زمين ۀصفح از کلی طوره ب کشاورزی و صنعتی واحد ھزار ٨٠ روسيه در فقط ملی ثروتھای سازیخصوصی

 تأسيس خصوصی بانکھای يا آنھا تجھيزات و تأسيسات زمينھا، مجدد فروش از حاصل پولھای با جديد مالکان و شد

 خريد جمله، از( نمودند اروپا فوتبال باشگاھھای خريد صرف و خارج کشور از را ملی ثروت تريليونھا يا و کردند

 و )بالروس جمھوری منھای( شوروی سابق جمھوريھای ديگر در وضع .)گوسينسکی والديمير ۀوسيله ب چلسی باشگاه

 آميزترفاجعه ھم اين از لبانیا حتی و نگریھ ،ولندپ چکوسالواکی، بلغارستان، رومانی، مانند شرقی اروپای کشورھای

 اواخر در که رومانی کشور ً،مثال .گرفت انجام کامل طوره ب بيشتر چه ھر سرعت با آنھا در ئیزداصنعت روند .بود

 گرسنگان و گدايان کشور و ناتو پايگاه به امروز کرد، اندازیراه را تبريز تراکتورسازی ۀکارخان شمسی چھل سالھای

  .است شده ديلتب

 داری سرمايه ھایدولت ضدملی سياستھای و اقدامات و ملی ھایئیدارا عدوانی غصب ۀنتيج در ديگر، سوی در اما

 نمير و بخور حقوق .است يافته گسترش بشدت ستم تحت اقشار و طبقات بر فشار و محروميت و فقر ۀدامن ايران، حاکم

 گرانی و تورم .شودنمی پرداخت دوسال نزديک تا حتی موارد بعضی در ه،ما ۶ -۵ اوقات اغلب بازنشستگان و شاغالن

 سنديکای تلگرامی کانال ۀنوشته ب .است يافته تصوری غيرقابل ابعاد کارگران کارسازیبی .کندمی بيداد اوليه مايحتاج

 به ودروخ سازیقطعه بخش در فقط نفر ھزار ٢٨٠خودروسازی، صنعت سازیخصوصی اثر در فلزکار، کارگران

 غذای و سرگردانند و ويالن خيابانھا و کوچه در ميھن کودکان از عظيمی درصد .است پيوسته کارانبی عظيم اردوی

ه ب و خانمیبی گرسنگی بيکاری، فقر، کشور بر اسالمی نظام ۀسلط ۀدھ چھار مدت در .جويندمی دانيھازباله در را خود

 شده گرفتار وضعيتی ھمان به درست ما ميھن اکنون .رودمی باال کشور واردي و در از فردا روز به نااميدی کلی، طور

 فالکت و فقر و المالبيت غارت برسد روزی ترسممی" :گفتند ايشان .دادند،می را احتمالش طالقانی هللاآيت که است

 ."آن بيرون يا است روسری زير که زن موی تار دو بشود جامعه حساس موضوع و شود عادی

ً عمدتا جانبهھمه بحران و داده سوق ھالکتبار باتالق سوی به را کشور ايران اسالمی جمھوری حاکميت ترتيب، اين به

 روز ھر را آن فرورفتن احتمال امور ۀادار در آنھا کفايتیبی و تدبيریبی و رتبهلیعا مقامات فساد از ناشی

 .کندترمیقوی

 ساده زندگی يک امکان از شدگان محروم و ستمديدگان زندگی و مرگ ۀمبارز ناگوار، و سخت بشدت شرايط چنين در

 زنان، معلمان، کارگران، اعتراضات اعتصابات، خروشان امواج .است گرفتن اوج و تعالی حال در انسانی

 مناطق و شھرھا خصوص،ه ب شھرھا، اکثر ًتقريبا کشور محروم اجتماعی ھایاليه ساير و کاميونداران بازنشستگان،

 کرمانشاه، عسلويه، شوش، تھران، تبريز، آبادان، اردبيل، اصفھان، اھواز، اراک، -است درنورديده را یصنعت

 کنون تا معترضان کردن شکنجه و زندانی شتم، و ضرب رغمه ب حاکميت حال، ھمين در ...و يزد تپه،ھفت نيشابور،

 افتاده، راهه ب حاکم نظام ھایگستاخی و ماگريھايغ به اعتراض در که قدرتمندی موج .آيد نايل خود اھداف به نتوانسته

 .باشد آن ۀمقابل به قادر قدرتی ھيچ رودنمی گمان
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 سازيھاخصوصی بارفالکت نتايج شدن آشکار و ملی ثروتھای سازیخصوصی با عمومی مخالفت رغمه ب حال، اين با

 ورزند؟می اصرار آن کمال و تمام مانجا بر حاکم نئوليبرالھای چرا جھان، کشورھای ساير در چه و ايران در چه

 و خصوصی بخش ۀبرگزيد دولت آنھا خود که آن نئوليبرالی نوع جمله، از داری، سرمايه دولتھای ۀھم رسدمی نظره ب

  :کنندمی پافشاری ملی ھایئیدارا سازیخصوصی بر منظور دو به ھستند، آن نامشروع منافع حافظ

 پايان در و گمارده امور مصدر بر معينی مدت برای را موجود دولتھای خصوصی بخش که دانندمی آنھا ھمه از قبل ــ

 تا را خود چنگال نخست ۀوھل در کنندمی سعی دولتھا اين اين، بر بنا .کرد خواھد آنھا جايگزين را ديگری گروه مھلت،

 .بکنند يغما خوان اين از بيشتری چه ھر سھم تا کنند فرو مردم جان و کشور ملی ثروتھای بر توانندمی که ئیجا

 بازار تقسيم موازاته ب امپرياليستھا، منافع تأمين برای که دانندمی کسی ھر از بھتر بسيار دولتھا اين بعدی، ۀوھل در ــ

 منظور بدين .است برخوردار اول درجه اھميت از المللیبين ۀعرص در کار تقسيم لۀأمس امپرياليستی، کشورھای بين

 و "شمال" کشورھای ًاصطالحا که پيرامونی ديگری، و )امپرياليستی(مرکزی -گروه دو به ریداسرمايه کشورھای

 توليد محصوالت ۀصادرکنند صنعتی، پيشرفته، بايد "شمال" کشورھای :شوندمی بندیدسته شوند،می ناميده "جنوب"

 ۀکنند مصرف خام، مواد ۀنندصادرک غيرصنعتی، مانده، عقب بايد "جنوب" کشورھای خام؛ مواد ۀدکنن مصرف و شده

 بانک ھایپروژه مطابق جنوب کشورھای در ويژهه ب داری، سرمايه دولتھای اساس، اين بر .باشند توليدی محصوالت

 مؤسساتء ابتدا ئیزداصنعت و کشور ۀتوسع از منظورممانعته ب شوندمی مجبور پول المللیبين صندوق و جھانی

 دولت .نمايند واگذار خصوصی بخش به را آنھا کامل، حذف برای سپس، و ندبکشان ورشکستگی به را توليدی و صنعتی

 ھپکو، ۀکارخا شدن مستأصل .نيست مستثنی عمومی ۀقاعد اين از نيز روحانی حسن مال رياسته ب ايران نئوليبرال

 ھایجمھوری و شرقی اروپای ممالک جمله، از ديگر، کشورھای در ھمچنين، و ديگر بسياری و تپهھفت نيشکر

ه ب سازيھاخصوصی ۀنتيج در و هگرديد تبديل ناتو پايگاه و امپرياليسم مفلوک مستعمرات به که شوروی اتحاد انشعابی

  .ھستند مدعا اين حاضر و حی شاھد اند،شده غيرصنعتی کلی

 حسن مال رالنئوليب دولت توسط سازيھاخصوصی تشديد و تسريع که رسيد منطقی ۀنتيج اين به توانمی تفاصيل، اين با

 نيست اتفاقی وجه چ ھيبه ما کشور عليه امپرياليسم تبليغاتی و اقتصادی ھایھجمه و تحريمھا تشديد با ھمزمان روحانی

 عمل" علمی فرمول منشور از "اميد و تدبير" نئوليبرال دولت ۀويرانگران اقدامات و عملکردھا به ساده نگاه يک با و

 با که کرد تعريف آن مطيع وابسته، جھانی، امپرياليسم داخلی نيروی ۀمثابه ب را ولتد اين توانمی ،"است حقيقت معيار

 ھایپروژه ھا،الريجانی خاندان ۀسلط تحت قضائيه و مقننه قوای پشتيبانی و کمکه ب ملی ثروتھای سازیخصوصی

 اساسی و اصلی ھایابزار سوی از يعنی، پول، المللیبين صندوق و جھانی بانک سوی از شده ديکته امپرياليستی

 ٨٠ از بيش نموده، تبديل سوخته زمين به را ايران بزرگ کشور تا کندمیء اجرا را جھانی امپرياليسم سياستھای پيشبرد

  .بنشاند خاکستر به را آن جمعيت نفر ميليون

 و مبارزه بر بحق أکيدت اثر در نبايد ايران ميھندوست و ملی نيروھای ۀھم که است تأکيد به الزم شد، گفته آنچه اعتباره ب

 .شوند غافل آن داخلی نيروی با مبارزه از خارج، از امپرياليسم روانی و تبليغاتی سياسی، اقتصادی، تھاجمات با مقابله

 از مرحله اين در .ببرند پيش داخل و خارج ۀجبھ دو در مبارزه تلفيق صورته ب را امپرياليستی ضد ۀمبارز بايد آنھا

 مالکيت الغای و ملی ثروتھای عدوانی غصب سريع توقف روشنتر، عبارته ب سازيھا،صیخصو فوری توقف مبارزه،

 از حمايت کلی، طوره ب و بازنشستگان کارگران، بحق مطالبات از دفاع خصوصی، بخش به شده واگذار مؤسسات

 شمرده داخلی ۀجبھ در امپرياليسم با مبارزه در اصلی ۀوظيف باختگانمال و شدگان محروم قانونی و انسانی خواستھای

  .شودمی
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 و مقتدر ذھنی عامل فقدان شرايط در داخلی ۀجبھ در جمله، از امپرياليستی ضد ۀمبارز ثمربخش و احسن پيشبرد برای

 يک نييتع و "اميد و تدبير" نئوليبرال دولت کردن ساقط برای مردمی ھایکميته تشکيل ترقيخواه، نيروھای پراکندگی

 در امپرياليسم، داخلی پايگاه حذف يعنی امر، اين در موفقيت و دارد قرار اھميت نخست ۀرجد در مستقل مردمی دولت

 دولت که چرا .باشدمی نيز خارج از امپرياليسم ھجوم قطعی دفع برای داخل ۀجبھ نيروھای کردن آزاد یامعنه ب واقع

 شوروی اتحاد يلتسين -فييياکوفل -چوفربوگ باند که نموده گرفتار وضعيتی ھمان به درست را ايران روحانی حسن

 ھایکميته نظر زير وقفهبی و گسترده قانونی تالشھای اين، با ھمراه .کرد گرفتار ميالدی ھشتاد ۀدھ اواخر در را

 داخلی بانکھای در آنھا ھایکنکارچاق و نزديکان بستگان، دولتی، مقامات بانکی حسابھای کردن مسدود برای مردمی

 تمامی بستن و ملی منافع سوده ب آنھا ۀھم ۀمصادر و خارج و داخل در آنھا مستغالت و مالکا ئیشناسا وخارجی،

 بايد آنھا که اين برای .شودمی محسوب داخلی ۀجبھ در امپرياليسم با مبارزه الزامات از کشور از فرارشان راھھای

  .باشند گاهداد در جھانی امپرياليسم با خود ئیھمسو و ملی ضد اقدامات و تصميات پاسخگوی

 ١٣٩٧ جدی -دی ٢٨

  
  


