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 بيکاری بزرگترين عامل فساد و نااميدی جوانان است

  خصوصی سازی بدون دمکراسی؟
  

  جهانگير لقايی
  

در بسياری از کشورهای در حال رشد و همچنين کشور               امروزه  
ما، خصوصـی سـازی يکـی از مسـائل مبـردم شـده و کارشناسـان                 

جای ترديد  . اقتصادی و اجتماعی بر روی اين امر تأکيد بسيار دارند         
م خواهد يافت نيست که توسعه و رشد اقتصادی زمانی تحقق و تداو 

 بخــش -کـه حـداکثر ثــروت و سـرمايه جامعـه متعلــق بـه مـردم       
و اين هنگامی عملی خواهـد شـد کـه     .  باشد و نه دولت    -خصوصی  

  بر کشور حاکم باشد، در غيـر  - دمکراسی -آزادی و مردم ساالری     
اين صورت امر خصوصی سازی در نخستين گامها خود به بن بست            

  .خواهد کشيد
ان و حکومت گران گرايش به تمرکز قدرت دارنـد تـا   اصوالً دولتمرد 

از آن بسود خود بهره جسته، بقای خود را تداوم بخشند، از همـين              
رو در جامعه بايد نهادهای مختلفی باشند تا هرگونه حرکتـی را در             

  .اين راستا سد نمايند
      آزادی احزاب و اتحاديـه هـا، آزادی مطبوعـات و رسـانه هـای          

نديشه و بيان و غيره هنگامی در جامعه نهادينه شده خبری، آزادی ا
و ريشه خواهند گرفت که حداکثر سرمايه و ثروت جامعه در دسـت   

  . باشد- بخش خصوصی -مردم 
     تمرکز ثـروت در دسـت دولـت باعـث تمرکـز قـدرت سياسـی                

. شود و تمرکـز قـدرت سياسـی يعنـی اسـتبداد و ديکتـاتوری               می
ياسی در تداوم حرکت خود نه تنها   طبيعی است که تمرکز قدرت س     

جلو رشد و توسعه اقتصادی را می گيرد بلکـه انسـداد اجتمـاعی را            
هم به وجود می آورد و سدی می شود در برابر شکوفايی استعدادها  
و خالقيت ها، بهمين علت، جوامعی که تمام يا بيشترين سرمايه آن 

ها نسـبت بـه     متعلق به دولت است، عقب مانده و فقيرند و فاصله آن          
کشورهای صاحب دمکراسی و پيشرفته بسيار زياد می باشد و سال           

نمونه آن کشـورهای  . به سال هم برُ بعد اين فاصله افزوده می گردد    
سوسياليستی سابق و ساير ديکتاتوريهای موجود که بيش از هفتـاد      

  .درصد سرمايه و ثروت جامعه متعلق به دولت بوده و هست
 سوسياليسـتی، چـه     ه چ -ستبدادی و خودکامه          در نظام های ا   

 دولت ها نه تنها خـود را پاسـخگو در برابـر             -مذهبی و چه نظامی     
ملت نمی دانند، بلکه به مردم به چشم مستضعفين و جيره خواران            

تفکری که حاضر نيسـت آزادی و دمکراسـی را      . خود نگاه می کنند   
 .گی اسـت  به پذيرد و خود منشأ و عامل اصلی ضعف و عقـب مانـد             

 تفکر در واقع پس مانده دوران توحش است که خـود کامگـان               اين
  .صاحب جان و مال مردم بودند

.      دمکراسی سياسی و اقتصادی الزم و ملزوم و مکمل يکديگرنـد        
بدون مردم ساالری اقتصادی، دمکراسی سياسـی تخيـل و سـرابی            
بيش نيست، همچنين مـردم سـاالری اقتصـادی بـدون دمکراسـی             

  .ی سرابی است در کويرسياس
      اينکه تاکنون دمکراسی در ايران نتوانسته است پـای گرفتـه و            

ن علت آن تمرکز سرمايه و ثـروت در دسـت           ينهادينه شود، مهم تر   
تالش مابايستی بر آن باشد کـه آزادی سـرمايه از         . دولت بوده است  

. چنگال دولت به موازات و همگام با آزادی سياسـی صـورت پـذيرد       
  .برای داشتن کشوری پيشرفته و مرفه يگانه راه همين است

 طبيعی است که سرمايه به جايی خواهـد رفـت کـه امنيـت وجـود            
امنيت در جای وجود دارد کـه قـانون حـاکم باشـد و              . داشته باشد 

  از .  قانون در جايی حکم فرماست که دمکراسی در آن حاکم است
 اين رو تنها ضمانت پايدار، توسـعه اقتصـادی و پيشـرفت، آزادی و           

  .مردم ساالريست
                                                                    ←                                                                     

  

  ۲بيانيه مشترک شمارة 
   خورشيدی۱۳۸۳ آبان ۲۵

  

يکم آذر روز به خون تپيدن الله های گلگون ميهن 
  پروانه و داريوش فروهر

  
  ! هم ميهن

خون های پروانه و داريوش فروهر شهدای سـرافراز              
ندی ملت ايران نشانه دليلی استوار بر       راه آزادی و سربل   

استمرار حاکميت بريده از مردم و سند محکومت قطعی         
  .و هميشگی جمهوری اسالمی است

ياد و راه آنان را گرامی می داريم و پاسداشت خون های          
بناحق ريختة آنان را تالشی برای استقرار حاکميت ملی         

نگـی  و بهروری همه اقوام ايرانی از حقوق قـومی و فره          
خود می دانيم و همگان را به شرکت هر چه باشکوه تـر             

  .در مراسم يادبود آن عزيزان دعوت می نماييم
  

  حزب دمکرات کردستان ايران
  حزب پان ايرانيست 

  
  

  دآوریيــا
  

جبهه ملـی خـارج   «  نشريه ۲در برگ هفتم شماره   
  عنوانی داشتيم زير نام» کشور

  »خودکشی يک جوان ايرانی« 
نشـريه بـاخبر شـديم خوشـبختانه        پس از چـاپ     

کيانوش سنجری اين جوان شجاع و با غيرت ايرانی         
  . يافته استجاتدر اثر تالش پزشکان هموطن ن

ضمن خرسندی از اين خبر، ترديد نداريم جوانـان         
ما از اين پس خواهند کوشيد بجای فداکردن جـان          
خود، با همبستگی و فداکاری جمعی ملت ايـران را          

 سال اسـت مـردم را بـه         ۲۵دی که   از بالی استبدا  
  .خاک سياه کشانده نجات دهند

  
   بسياری از متخصصان ما را باور بر اين است که مانع اصلی در راه            
خصوصی سازی ايران، وجود برخی از اصول قوانين اساسی است که  
چنانچه از سـر راه برداشـته شـوند، مشـکل حـل خواهـد شـد، در                  

کل ساز، حتی اگر قوانين بيشـتری       صورتيکه نه تنها اين قوانين مش     
هم تغيير کند کار به جايی نخواهد رسيد، همانگونه کـه تـا کنـون                

قوانين بر اسـاس سـاختار جامعـه تـدوين و تنظـيم             . ترسيده است 
  مشکل اصلی ساختار نظام است که بايد ازُ بن تغيير يابد. شوند می

 جامعـه       الزم به يادآوری است که چنانچه درصد زيادی از ثروت      
 در انحصار چند شرکت بـزرگ و فراملـی قـرار            - بخش خصوصی    -

گيرد آزادی سياسی و اقتصـادی مـردم جامعـه بـه شـکل ديگـری                
خدشه دار خواهد شد کـه بحـث در مـورد آنـرا بـه آينـده موکـول             

  . کنيم می


