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محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین:

بعضیها شایعه درست میکنند و

سياسي

برخی بر اساس شایعهها تحلیل میکنند

محمد رضا باهنر به شایعات پیرامون خود واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا باهنر در واکنش به تحلیلها و شــایعات اخیر پیرامون خود در توییتر نوشــت :بعضیها بر اساس
شــایعهها تحلیل میکنند و بعضیها شایعه درســت میکنند تا تحلیل کنند  .چهارشنبه در کنفرانس خبری در خصوص برخی
شایعهها صحبت خواهم کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

افزایش مصرف بیرویه برق چالشی نگران کننده برای کشور

جلسه شورای عالی انرژی روز دوشنبه به ریاست معاون اول
رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری در جلسه شورای
انرژی با اشــاره به گزارش نماینــده وزارت نیرو در خصوص
روند افزایشی مصرف برق در کشور ،گفت :افزایش مصرف بی
رویه برق چالشی نگران کننده برای کشور است و جلوگیری
از این روند تنها با همراهی و همکاری مردم میســر است زیرا

گردهمایی منتخبان اصالحطلب
شوراهای شهر سراسر کشور
پنجشنبه برگزار میشود

شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان مانند گذشته
به کار خــود ادامه میدهد و این شــورا در حال ارزیابی
عملکرد خود است.
به گزارش ایلنا ،در جلســه یکشــنبه شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان مقرر شد پنجشنبه  ۲۲تیرماه
هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با
اعضای منتخب اصالحطلب شورای شهر مراکز استانها
یک جلسه در نوبت صبح و بعد از ظهر داشته باشند.
جلسه روز پنجشنبه به منظور هماندیشی شورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان بــا منتخبان اصالحطلب
شوراها در مراکز اســتانها و شهرهای این مراکز است،
که در نوبت صبح منتخبان اصالحطلب اســتانها و در
نوبت بعدازظهر شورای شهر مراکز استانها با یکدیگر به
گفتوگو و تعامل نظر خواهند پرداخت.
طبــق رایگیــری روز یکشــنبه در شــورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان مقرر شد شورای عالی مانند
گذشته به فعالیتهای خود ادامه دهد و اعضای آن نیز در
ماه حداقل یک جلسه خواهند داشت.
اعضای شورای عالی در حال بررسی و ارزیابی عملکرد
فعالیتهای خود هنگام انتخابات شوراهای شهر و روستا
هســتند .یک کمیته ارزیابی تعیین شــده که قرار است
اعضای آن مباحث مطرح شــده را پیگیری و گزارشات
خود را ارسال کنند.
کمیته دیگری که در این جلســه تشکیل شده کمیته
تعامل با دولت است که این کمیته وظیفه مذاکره با دولت
برای بستن کابینه را برعهده دارد.

محیط زیســت نیز حضور داشتند گزارشی از عملکرد ماده 74
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ارائه شد که براساس این
گزارش از ســال  90تا پایان ســال  94بر اثر اقدامات وزارت
نیرو ،حدود  152میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی صورت
گرفته که منجر به کاهش  42میلیون تن دی اکســید کربن
شده است.
در این گزارش همچنین اعالم شد که بر اثر اقدامات وزارت
نفت از سال  90تا  ،94به میزان  272میلیون بشکه نفت خام
صرفه جویی شــده که منجر به کاهش  136میلیون تن دی
اکسید کربن گردیده و در همین مدت  14.1میلیارد کیلو وات
ســاعت برق توسط سازمان انرژی اتمی کشور تولید شده که
این میزان تولید ،موجب صرفه جویی  24میلیون بشکه معادل

اگر مردم همکاری الزم را در راســتای اصالح الگوی مصرف
انرژی با دولت انجام ندهند ،تالشهای وزارت نیرو به تنهایی
نتایج چندانی را در بر نخواهد داشت.
معاون اول رییــس جمهور همچنین با اشــاره به یکی از
موضوعات مطرح در جلسه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی
صادرات برق و گاز طبیعی ،اظهار داشت :الزم است چارچوب
روشــنی برای صادرات برق و گاز تعیین شود تا شرکتهای
خصوصی متقاضی صادرات برق و گاز بتوانند در این چارچوب
و بر اساس ساز و کاری مشخص فعالیت کنند.
در این جلســه که وزرای نفت ،صنعت ،معدن و تجارت ،راه
و شهرسازی ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور و روسای
ســازمانهای برنامه و بودجه کشــور ،انرژی اتمی و حفاظت

نفت خام و کاهش  9.5میلیون تن  CO2شده است.
در این نشســت همچنین طرح راه اندازی بازار بهینه سازی
انرژی و محیط زیســت به عنوان پیشنهادی از سوی معاونت
علمی و فناوری رییس جمهور مطرح شــد که پس از بحث و
تبادل نظر مقرر شد شــرکتهای متقاضی بتوانند گاز و برق
صرفه جویی شــده را به مصرف کننــدگان داخلی با قیمت
باالتر از نرخهای مصوب دولت بفروشند .پیشنهاد کمیسیون
تخصصی شــورای عالی انــرژی مبنی بر تشــکیل کمیته
هماهنگی صادرات برق و گاز از دیگر موضوعات مطرح شده
در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی مقرر شد چارچوبی
روشن و ســاز و کاری دقیق برای صادرات برق و گاز توسط
بخش خصوصی تعیین و در شورای عالی انرژی مطرح شود.

علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور:

تضارب آرا و افکار الزمه جامعه است

معاون سیاسی وزارت کشور گفت:تضارب آرا و افکار الزمه
جامعه اســت اما هرگونه اقدامی کــه بخواهد به امنیت ملی،
وحدت و یکپارچگی آسیب برساند ،قابل قبول نیست.
بــه گزارش ایلنا ،علی اصغر احمــدی درباره رفتار برخی از
گروهها و جریانهای سیاســی در طی هفتههای اخیر گفت:
هر اقدامی که بخواهد به امنیــت ملی ،وحدت و یکپارچگی
آسیب برساند قابل قبول نیست .معاون سیاسی وزارت کشور

با اشاره به آتش بس سیاسی که این روزها مطرح شده است
و بعد هم باز پس گرفته میشــود عنوان کرد :منظور از آتش
بس را نمیفهمم؛ مگر آتشــی روشن شده است که آتشبس
را بیان میکنند.
احمدی تاکید کرد :بیــان نقط ه نظرات ،تضارب آرا و افکار
الزمه جامعه ما است اما بداخالقی ،بیادبی و تخریب صحیح
نیســت .او در ادامه بیان کرد :بر کسی پوشیده نیست که نقد

برنامه و عملکرد به نفع همه است و اگر این اتفاق بیفتد قطعا
میتوان بهتر گام برداشت.
احمدی در ادامه با بیان این که مطرح کردن برخی از نقطه
نظرات میتواند جلوی بسیاری از رفتارها را بگیرد ،عنوان کرد:
مثال حواشیای که اخیرا برای رییسجمهور اتفاق افتاده است
یک بداخالقی اســت و اگر معنی آتشبس جلوگیری از این
گونه حرکات تند است ،اقدام خوبی است.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز:

تحقق اعتبارات تصویب شده برای احیای دریاچه ارومیه
ناچیز بوده است
مدیریــت آبهای ســطحی و تخصیص
کامل اعتبارات بــرای احیای دریاچه ارومیه
ضروری است.
نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر گفت:
مدیریت آبهای سطحی و تخصیص کامل
اعتبــارات بــرای احیای دریاچــه ارومیه از
ضروریاتی اســت که بایــد بیش از پیش به
آن توجه شود.
به گزارش ایسنا ،محمداسماعیل سعیدی
با بیان این مطلب اظهار کرد :میزان تحقق
و تخصیص اعتبارات تصویب شده به منظور
احیای دریاچــه ارومیه تاکنــون و در طی
سالهای گذشــته ،بسیار ناچیز بوده است و

تا عدم تخصیص کامــل اعتبارات برنامهها
جامه عمل نخواهند پوشید.
وی افزود :تونل انتقال آب از ســد کانی
سیب به دریاچه توسط قرارگاه خاتم احداث
شده اســت و طبق این طرح ساالنه حدود
 700میلیون متر مکعب آب به پیکره دریاچه
منتقل خواهد شــد و انتقال آب از این ســد
نیازمند تخصیص بودجه است.
وی بیــان کرد :تحقــق مصوبات دریاچه
ارومیه مستلزم اختصاص کامل بودجه است
و نماینــدگان نیز در صحــن علنی مجلس
همواره پیگیــر اعتبارات تصویب شــده به
منظور احیــای دریاچه بودهانــد و در اواخر

سال گذشــته نیز بنده با ارائ ه گزارشی مبنی
بر عدم واگذاری اعتبارات به دســتگاههای
اجرایی این مطلب را به ســمع مســئوالن
رساندم .ســعیدی خاطرنشان کرد :با توجه
به وضعیــت فعلی دریاچه و افــت تراز آن،
مدیریــت آبهای حاصــل از بارندگیها و
به خصــوص بارندگیهای اخیــر و بهاره و
همچنین تکمیل شبکههای آب و فاضالب
تبریز و شهرستانهای حاشیه دریاچه باید در
راس امور قــرار گرفته و همچنین اعتبارات
نیز به موقع تخصیص داده شوند تا عالوه بر
ترمیم سال گذشته ،شاهد احیای دریاچه در
زمان مقرر باشیم.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه:

فضای مجازی قادر به جریان سازی در عرصه سیاست خارجی است

وزیر امور خارجه کشورمان ،واردات سرمایه و علم و فناوری
را عامل ایجاد بالندگی تحقیق و توســعه در کشــور و بهبود
دهنده شرایط تولید و اشتغال برای دانشجویان عنوان کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر محمد جواد ظریف در ســخنرانی
در دانشــگاه تربیت مدرس با عنــوان فرصتهای علمی و
فنآوری پیش روی کشــور و دیپلماسی علمی تصریح کرد:
ما در دنیای پر تحولی زندگی میکنیم که مفاهیم و ابزارها در
آن ایستا نیستند .زمانی در قرن  ۱۹از مجموعههایی همچون
قادر مطلق صحبت به میان میآمد .حاکمانی وجود داشــتند
که حاکمیت آنها بر روابط انســانی مطلــق بود ،اما در دوران
گذار پس از جنگ سرد ،امروزه روند کاهشی ابر قدرت بودن
کشــورها در روابط بین الملل به پایان خود رسیده و دولتها
دیگر تعیینکنندگان مطلق روابط بین الملل نیســتند ،بلکه
کنشــگران غیر حکومتی جدیدی ظهور و نمود پیدا کردهاند
که سابق ًا بیشتر در حوزههای اقتصادی فعالیت میکردند ،اما
در حال حاضر در حوزههای امنیتی و سیاســی وارد شده اند.
برخی از این کنشــگران از عملکردی مثبت برخوردارند مانند
حزب اهلل و برخی دیگر کارکردی منفی دارند مانند داعش.

وی افــزود :همچنین تنــوع پذیری ابزار قــدرت از دیگر
مشخصات دوران سابق در روابط بین الملل بود .بدین معنی
که تعداد و کمیت ابزار آالت جنگی و نظامی مالک مشخصی
برای ارزیابی قدرت یک کشــور محســوب میشد و بعدها
قدرت اقتصادی به آن افزوده شد .امروزه اما پارامترها و منابع
متنوع دیگری به ملزومات قدرت یک کشــور اضافه شدهاند
و مجموعــه این عوامل ،قدرت نفوذ یک کشــور را افزایش
میدهند .بنابراین افزایش نفوذ و کاهش آســیب پذیری از
جمله ابزارهای الزم در تعیین قدرت یک کشــور محســوب
میگردند.
ظریف گفت :قد رتهای منطقه برای کســب مشروعیت،
امنیــت و یا هر دوی این مقوالت ،نــگاه به خارج دارند .این
کشــورها یا در حال حاضر در زیر چتر حمایتی یک کشــور
خارجی قرار دارند و یا در انتظار چنین حمایتی از سوی نظامات
خارجی بســر میبرند .پیشرفت و امنیت این گونه از کشورها
وابسته به خارج است .اما برجستگی جمهوری اسالمی ایران
در منطقه او ًال منبعث از روحیه اســتقاللطلبی مردم کشور
است و ثانی ًا بخشی دیگر نیز به واسطه در معرض تهدید دائمی

بودن کشــور از ســوی دول خارجی پس از پیروزی انقالب
اسالمی است.
وزیــر امور خارجه گفت :با پیشــرفتهای بــه وجود آمده
در عرصــه فنآوری و علم ،انتخــاب مخاطب از بین رفته و
تکنولوژی باعث شــده که طیف مخاطبان گسترده و در عین
حال پیچیده گردد .از سوی دیگر علم و فناوری کنترل افکار
عمومی از ســوی بخش مشخصی از حاکمیت را از بین برده
و فضای مجازی در حال حاضر قادر به جریان ســازیهای
مختلف در عرصه سیاست خارجی است و بدین جهت میزان
آسیب پذیری آن را افزایش داده است.
به گفته وی یکی از عرصههای کمک دانشگاه به دستگاه
سیاســت خارجی میتواند استفاده از ابزارهای الزم در جهت
کنترل حوزه دانایی باشــد ،زیرا از دانایــی فراوان موجود در
فضای مجازی نمیتوان اســتفاده به هنــگام و بهینه کرد و
از سویی دیگر حجم بســیار زیاد و انبوه اطالعات نامنسجم
عم ً
ال معضلی فرا راه تصمیم ســازی از سوی سیاست مداران
شده است .از ســویی دیگر در حوزه روابط بین الملل علم و
فن آوری میتواند به عنوان یک حوزه نیاز برای کشور مطرح

باشد .ظریف تصریح کرد :رفع ممنوعیت تحصیل دانشجویان
کشــورمان در برخی از رشتههای دانشگاهی در دانشگاههای
خارج از کشور در جریان مذاکرات برجام یکی از دستاوردهای
قابل توجه توافقنامه برجام است.
اعطاء لوح یادبود از ســوی دکتر احمدی ،رئیس دانشــگاه
تربیت مدرس به وزیر امور خارجه کشــورمان ،پایان بخش
این نشست علمی بود.

یزدان سیف معاون وزیر کشاورزی:

اجازه ندادیم پول خرید گندم بر سفره کشاورزان اروپایی و آمریکایی برود

مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولتی ایــران گفت :دولت
یازدهم علیرغم تحمل فشــار مالی ســنگین تاکنون تالش
کرده اســت تا پول خرید گندم مورد نیاز کشــور بر ســفره
کشاورزان ایرانی قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا ،یزدان سیف ،مدیر عامل شرکت بازرگانی
دولتی ایران ،گفت :ســناریوی دولت یازدهم تامین کاالهای
اساســی از جمله گندم و دانههای روغنی از طریق تولیدات
داخلی است .با وجود فشار مالی زیاد ،تمام تالش دولت تدبیر
و امید بر این اســت که پول خرید گندم مورد نیاز کشور سر
سفره کشاورزان ایرانی باشد.
معاون وزیر کشاورزی اظهار داشت :تاکنون  2سناریو برای
تامین کاالهای اساســی کشــور مورد توجه بوده است ،یک
ســناریو که در دولت دهم اجرا میشد و به این صورت بود
که  3تا  4هزار میلیــارد تومان از گندم مصرفی را از طریق
خرید گندم داخلی از کشــاورزان و  7تا  8هزار میلیارد تومان
گندم دیگر را از خارج کشــور تامین میکــرد ،در حالی که
دولت یازدهم علیرغم تحمل فشــار مالی ســنگین تاکنون
تالش کرده اســت تا پول خرید گندم در ســفره کشاورزان
کشور مصرف شود.
سیف تشــریح کرد :از محاسن سناریوی اول این بود که
فشــار مالی کمتری متوجه دولت بود و دولت در بازده زمانی
کوتاه خریــد داخلی ،اعتبارات کمی را میبایســت تامین و
هزینه کند و بیشــتر هزینههای خریدگندم را درطول سال و
به فراخور میزان واردات تأمین میکرد و لذا فشــار سنگینی
متوجه دولت برای تامین اعتبارات الزم خرید نبود .اما در این

دولت تصمیم گرفته شــده با وجود فشار مالی زیاد و کاهش
درآمدها ،تمام پول و اعتبارات خرید و تأمین گندم مورد نیاز
کشــور در داخل مصرف و به تولیدات داخلی پرداخت شود،
که ره آورد بزرگ این تصمیم رسیدن به خودکفایی در تولید
گندم داخلی بود.
وی افزود :به عبارتی اگر سال  1391از سوی دولت 3800
میلیارد تومان به کشــاورزان پول داده شد ،در سال  1395با
اینکه تورم افزایش نیافته بود و کمتر هم شده بود 15 ،هزار
میلیارد تومان بابت خرید گندم داخلی به کشــاورزان ایرانی
پرداخت شــد ،یعنی عمال تالش شد درکنار عزم جدی برای
تولید ،پول گندم نیز وارد ســفره ایرانی شود و چنین برنامه
ای تبعات و فشارهای مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد :من
شهادت میدهم سال گذشته و امسال از شخص آقای رئیس
جمهور گرفته تا معاونین ایشــان و وزیر جهاد کشــاورزی و
مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران و همه دست اندکاران
امــر ،همت و تــاش کردند تا تأمین مالــی خرید گندم به
بهترین نحو ممکن انجام شود ،تا هم افزایش تولید در داخل
انجام گیرد و هم پول کشاورزان به موقع داده شود و هم این
پول سر سفره کشاورزان اروپایی و آمریکایی نرود.
وی گفت :ســال گذشته نه تنها در زمینه تأمین نیاز گندم
مصرفی کشور خودکفا شــدیم ،بلکه مازاد تولید هم داشتیم
و امســال نیز تاکنون بیش از  5میلیون  431هزار تن گندم
به نرخ تضمینی هر کیلو گندم معمولی  1300تومان و گندم
دروم  1330تومان خریداریکرده ایم.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در رابطــه با ضرورت انجام
خرید تضمینی تولیدات کشــاورزی گفــت  :خرید تضمینی
محصوالت توســط دولت تماما جنبه حمایتی داشته و دولت
به ایــن دلیل قیمت تضمینی خرید را عملیاتی میکند که با
پایینتــر بودن قیمت بازار از قیمت خرید دولتی هزینههای
کشــاورزان را دهــد و به این طریق از کشــاورزان حمایت
میکند تا متضرر نشوند.
مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولتی ایــران در خصوص
خرید تضمینی دانههای روغنــی اظهار کرد :در طول مدت
زمان گذشــته از سال جدید درکنار خرید گندم داخلی ،مقدار
 148هزارو  702تن دانه روغنی کلزا نیز از کلزاکاران کشور
خریداری شــده اســت که این اقدام هم به عنوان یکی از
پروژههــای مهم اقتصــاد مقاومتی جهت تامیــن نیازهای
اساسی کشور است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین منابع مالی

خرید تضمینی گندم تشــریح کــرد :ارزش ریالی گندمهای
خریداری شــده  64هــزار میلیارد تومان اســت که تاکنون
قریب به  37هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی یادآورشــد :سال گذشته کشاورزان به یک نسبت پول
دریافــت نمیکردند و کشــاورزانی که گندم خــود را زودتر
تحویل میدادند مطالباتشان زودتر واریز میشد ،لذا دولت
برای سال جاری با توجه به این موضوع ،به گونهای برنامه
ریزی برای منابع مالی کرده تا حداقل کشــاورزان بخشی از
هزینههای خود را به محض تحویل گندم دریافت کنند.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :برای این
منظور پرداخت دو مرحله ای در دولت به تصویب رســید و
بر اســاس بخشنامه ای که به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ
شــد ،قرار شد پول کشــاورزان طی دو مرحله پرداخت شود
و در حــال حاضر با این روش کشــاورزانی که تا  30خرداد
گنــدم تحویل داده اند حداقل  50درصد پول خود را دریافت
کــرده اند و ما این اهتمام را داریم تــا ظرف دو هفته آینده
هر کشــاورزی که گندم تحویــل میدهد ،حداکثرظرف 48
ساعت تا  72ساعت  50درصد پول خود را دریافت کند و در
مورد مابقی مطالبــات گندمها طبق مصوبه دولت پیشبینی
شــده که کشاورز عالوه بر دریافت اصل پول خود ،مبلغی را
نیز به عنوان خســارت تأخیر دریافت کند .سیف در پایان از
آغاز خرید تضمینی دانه روغنی گلرنگ در استان سیستان و
بلوچستان با تحویل  21تن و همچنین شروع خرید تضمینی
دانه روغنی آفتابگردان در اســتان خوزستان با تحویل 270
تن از این محصوالت به مراکز خرید دولتی خبر داد.
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درباب بورژوازی رادیکال مولد و سیرآن
درتاریخ ایران

حمید آصفی  -فعال سیاسی

قسمت اول
مصــدق به عنــوان نماینــده رادیکال بــورژوازی ملی ایــران اگرکودتا
مانعاش نمیشــد ،ناگزیر بود به ســمت سوســیال دموکراسی رادیکالی که
مهندس ســحابی مطرح نمود بــرود .چپ ارتدکس در ایــران اعتقاد دارد
مصــدق لیبرال بود و نمیتوانســت حامل رادیکالیســم باشــد درحالی که
دراندیشــههای مارکــس ،انگلس و حتی روشــنفکران ســرمایه داری در
زمان شــکل گیری این نظام ،لیبرال رادیــکال و بورژوازی رادیکال معنای
مشخصی دارد .مصدق به عنوان نماینده بورژوازی رادیکال ملی خط سیری
را معیــن میکندکه درســیرتاریخی نمایندگی این تفکــر نقطه چین آن به
دولت بازرگان میرســد .امــا در دوره دولت بازرگان ،بدنــه انقالبی جامعه
ایران ،بــا رأس یک دولت بوروکرات ملی لیبرال رادیکال جور نیســت .در
ســال  76که خاتمی آمد ،تفکــر لیبرال رادیکال باصیقــل زمانه و گفتمان
اصالحــات با این بدنه چفت شــد چون جامعه شــور انقالبی ،جنگ و زد و
خوردهایش را از سر گذرانده بود .شــعارهای دوم خردادآرمانهایی بود که
ریشــه در انقالب مشروطه وجنبش ملی نفت داشــت .شعار و آرمآنهایی
مانند جامعه مدنی و توســعه سیاســی تعلق تاریخی به نمایندگان بورژوازی
ملی رادیکال داشت .مهندس ســحابی با مجله ایران فردا توانست آرمانها
و اهداف مصدق و نهضت ملی را به خوبی پرورش دهد .برای نســل حاضر
مصدق ،بازرگان و مهندس ســحابی به تاریخ نپیوسته است .آنها درسها و
تجاربی به جلوی ما میگذارند که چگونگی دســتور کار سیاسی و اقتصادی
در این شــرایط را تبیین میکند .این دســتورکار توسعه متوازن است که با
دست باال داشتن بورژوازی واردات محور و فسادی که در ایران جاری است
دســتیابی به آن سخت و طاقت فرسا اســت .بحث فقرزدایی دراین سیستم
رانتی حتی بــا طرح دولت رفاه به یک پوپولیســم عوامگرایانه مردم فریب
میانجامــد .مدل دولت کینــزی دولت رفاه در ایران بواســطه دولت نفتی
رانتی بدون حضور بورژوازی ملی مولد و دســتگاه راهبردی توسعه متوازن
دانش بنیان پانمیگیرد .دراین شــرایط نباید نیروی کار و اقشــار محذوف
جامعه را به ســمت منازعه با بورژوازی ملی تولیدگرترغیب نمود .بخشــی
از مهمترین حقوق اقشــارکارگری و آســیب پذیر بر عهــده دولت به مثابه
حاکمیت اســت وبرای تحقق این امر بســتههای مکمل سیاســی باید مد
نظر قرار گیرد .دراین راســتا اول باید سیاســتهای دولتهای پس ازجنگ
را آسیب شناسی کرد و ســپس اکسیر الزم را در پراکسیس پیدا کرد .یعنی
آســیب شناسی و پراکسیس باید توأمان صورت گیرد.
بــه بحث بورژوازی رادیکال برگردیم .بورژوازی میتواند رادیکال یا غیر
رادیکال باشــد .همانطور که طبقه کارگر میتوانــد رادیکال و غیررادیکال
باشــد .بورژوازی میتواند همهی صور مبارزههای سیاســی را داشته باشد.
ایــن امر مورد بحث بســیاری از آثار مارکس و لنین اســت .مارکس معتقد
اســت که مانــع آزادی در آلمان یونکرها و طبقه کارگر هســتند .او درعین
حال بورژوازی آلمان را به دلیل عدم شــباهت انقالبی به بورژوازی فرانسه
و انگلیس شــماتت میکنــد .لنین نیز به این اصل معتقد اســت ولی چون
بورژوازی روســیه به دلیل ترس از تــزار آن نقش انقالبی را بازی نمیکند،
این وظیفه به طبقه کارگر محول میشــود .وی در کتاب «بیماری کودکی
چپروی» در مورد مسائل ملی به این موضوع پرداخته است .از همان زمان
به دلیل اشــتباه محرز در روششناســی ،جنبشهــای آزادیخواه با تحلیل
غلط مواجه شــد .اشتباه روششناختی نزد حزب کمونیست شوروی به کیش
شــخصیت استالین منتهی شد .این روش شناســی نادرست معتقد است که
بورژوازی رادیکال نبوده و نخواهد بود .دلیل آنها این اســت که امپریالیسم
مرحلــه آخر ســرمایه داری بوده و بــورژوازی متعلق بــه آن توان انقالب
نخواهد داشــت .از منظر آنها رادیکال کسی اســت که اندکی ماتریالیسم
تاریخی خوانده و دو نقل قول از مارکس میتواند بیاورد و تاج چپ را بر سر
میگذارند که در محافل روشــنفکری با این تاج بچرخند ،حتی تفاوت واژه
چپ ارتدوکس با رادیکال را تشــخیص نمیدهند .این طیف روشــنفکران
مخالفت تخیلی با ســرمایهداری از راه مارکسیســم دارنــد واگر بگوئید این
مارکسیســم نیســت ،به مثابه این اســت که تاجشــان را گرفتهاید .همین
کار را لنیــن در بیمــاری کودکی چپروی توضیح میدهــد .آنجاکه به روزا
لوکزامبورگ میگوید :به شــماها چه که دنبال حکومت شوراها میروید شما
بایــد راه پارلمان خودتان را بجوییــد .مارکس در  18برومر میگوید «طبقه
کارگر فرانسه برای آنکه از بورژوازی جدا شود نماینده جداگانه معرفی کرد.
که باعث شــد نه خودشــان و نه بورژوازی نمایندهای به مجلس بفرستند».
روششناســی مارکس بارها و بارها میگوید که جوامــع نمیتوانند جهش
بیابند و در هر جامعهای رادیکالیســم یک معنایی دارد .لنین نیز رادیکالیسم
زمان تزار را انقالب دموکراتیک میداند و نه انقالب سوسیالیســتی.
با این مقدمــه باید گفت که جامعه ایران بایــد وارد تکامل تاریخی خود
شــود .ابتدا بایــد از چرخه عقــب ماندگی اقتصادی بیــرون آمده و آزادی
دموکراتیــک و جامعه مدنی را با توســل به آن متحقق کرده و ســپس به
مرحلهی بعد گام گذارد .مارکس معتقد اســت انسان بر حسب وظایفی که بر
دوش میکشــد به حل مســائل باید همت گمارد .وی میگوید؛ رادیکالیسم
در گرو حل مشــکالت پیش رو اســت .آزادی نزد مارکس در همین جمله
معنا مییابد .بورژوای نوپا به منزله انســانی است که تازه میخواهد مالکیت
را حس کند و در مقابل کســی میایســتد که قصد ســلب مالکیت را دارد.
ایــن فرد نمیتواند عامل ســلب مالکیــت از طبقه کارگر شــود ( .جلددوم
کاپیتال مارکس) آزادی لیبرالی و بورژوایی مهمتر ازســلب مالکیت اســت
چون در ایــن صورت طبقه کارگر با آزادیهــای مدنیاش قدرت چانهزنی
پیــدا کــرده و امکان تجمع و تشــکیل ســندیکا را مییابد .بدیهی اســت
برنامهریزی ،سیاســتورزی و تدوین اندیشــه الزم برای طرح مطالبات و
کســب آنها در گرو شــکلگیری همین نهادهای مدنی است .تنها در این
صورت اســت که دچار فاشیســم و پوپولیسم نخواهد شــد .این دیالکتیک
تحرک اســت در جامعهای مانند ایران که مسئلهاش تحول ملی دموکراتیک
اســت کلیه صور اقتصادی و سیاسی باید درپروسه پروژه طی شود ..بسیاری
از مدلهــای اقتصادی در چارچوب بورژوازی ملی تبیین شــده اســت اما
منتقدیــن معتقدند به دلیل امپریالیســم ،بورژوازی ملــی جایگاه و فایدهای
ندارد .باز همان تحلیل ناشــی از روش شناســی غلط قابل مشــاهده است.
یعنی همان تحلیلی که در ســطح ملــی ارائه کردهاند را به کل نظام جهانی
تعمیم میدهند .درصورتی که مارکس میگوید سرمایه یک رابطه اجتماعی
اســت و در این ســیرتاریخی جهش ممکن نیســت .هر چند پایان تاریخ با
ســرمایه داری است اما جهشــی در کار نخواهد بود .در این جامعه سرمایه
بایــد عاملی برای یک رابطه اجتماعی تبدیل شــود ،این یعنی همان تحول
دموکراتیک! ســرمایه هــم به عنوان عامل رابطــه اجتماعی و هم از لحاظ
تولیــد و هم آزاد شــدن نیروی کار از زور یا آزاد شــدن اقتصاد از زور معنا
مییابــد .در ایران دولــت رانتیر بخش اصلی مالکیت را دردســتان شــبه
دولتیها قرار داده اســت .که تنها با آزاد شــدن ســرمایه از دستان آنها و
انتقال آن به دستان بورژوازی امکان حرکت تاریخ به سمت آزادی و عدالت
میســر است و این مهم تنها در گرو توسعه متوازن است.
ادامــه دارد.....

