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چرا هنوز در ايران انتخابات صورت می گيرد؟ ممکن است به اين سؤال چنين پاسخ داده شود که 

جمهوری اسالمی بايد در ايران به طور دوره ای انتخابات مجلس و انواع ديگری برطبق قانون اساسی 

اما با توجه به اينکه رژيم جمهوری اسالمی ماهيتًا و به طور پيگير ضد . ابات انجام گيردخاز انت

دموکراتيک است، هيچ دليل اساسی ای برای وفاداری اين رژيم حتی به قانون اساسی خودش وجود 

  قانون اساسی خود را که هيچ نسبتی با دموکراسیحتیکه در بسياری از زمينه ها ؛ همان گونه ندارد

جمهوری اسالمی به انتخابات، علت اصلی روی آوردن رژيم  در واقع. ندارد دائمًا نقض می کند

البته (انتخابات راه حلی : های بين جناح های مختلف آن بر سر سلطۀ اقتصادی و سياسی استتضاد

ت برای تقسيم مجدد ورق های بازی، تقسيم امتيازات سياسی و اقتصادی و برقراری نوعی وحد) موقت

اما .  ضرورت داردو يا توافق در ميان گروه های مختلف طبقۀ حاکم است که برای حکومت کردن

ند که حتی تاب يک دورۀ  اها بين جناح ها و گروه های مختلف حاکم به حدی شديددرگيری ها و ستيز

تند اما ها از آغاز روی کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی وجود داشاين تضاد. تخاباتی را نمی آورندان

در سال های اخير از يک سو با انباشت عظيم سرمايه و ثروت در دست گروه های مختلف حاکم، و از 

سوی ديگر به خاطر چشم انداز دست يابی به سرمايه، ثروت و امکانات عظيم تر، شدت بيشتری يافته 

يران را در زير تصادی اقبرای نشان دادن ابعاد و سمت گسترش سرمايه يک رشته آمارهای ا ما .اند

  .ميمی آور

 ناخالص ساالنه و 1)فيکس(انباشت سرمايه، تشکيل سرمايۀ پايدار ) هر چند نه چندان دقيق(يک معيار 

خالصۀ اساس داده های  جدول های زير که بردر.  ساالنه استنسبت آن به توليد ناخالص داخلی
                                                 

در [ناخالص ) فيکس(تشکيل سرمايۀ پايدار) : INSEE( فرانسه مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادیطبق تعريف  - 1

دارائی های ]. در آن کشور [مقيمعبارت است از خريد دارائی های پايدار منهای فروش آنها توسط مولدان ] هر کشور

مانند حق استفاده از اختراعات، مارک ها، اجازۀ استفاده از برنامه [ فيزيکی و غير فيزيکی پايدار شامل دارائی های
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 تنظيم شده اند تغييرات اين کميت از انتشارات بانک مرکزی 1385 ،]ايران [ شورتحوالت اقتصادی ک

  : مشاهده می کنيم1385 تا 1381ها را در سال های 

  

  )يارد ريال، ميل1376مت های ثابت سال يبه ق(

  1385  1384  1383  1382  1381  سال

 446880 420928 398234 379838 355554  توليد ناخالص داخلی 

 156730 151685 144359 134971 121826  مايۀ پايدار ناخالصتشکيل سر

ص به نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخال

  الص داخلی ختوليد نا

34.3%  35.5%  36.2%  36.0%  35.1%  

  

  
                                                                                                                                                         

ناشی از روند های توليدند که به صورت تکراری يا مداوم در ديگر روندهای توليد به مدت ] های کامپيوتری و غيره

   .حداقل يک سال به کار گرفته می شوند

در که  (fixed capital سرمايۀ فيکسو در نظام حسابداری آن، ی بورژوائی د سياستصادر اصطالح اقبه طور کلی 

يا بيشتر های توليدی که يک سال  ارزش ماشين آالت و ابزارصرفَا به)  به سرمايۀ ثابت ترجمه می شودفارسی اغلب

ارزش ی شود و شامل  اطالق م به کار می روندتوليدی و اقتصادی و زمين هائی که به منظور دوام دارند و ساختمان ها

سياسی  در اقتصاد.  اطالعاتی مربوط به توليد نيست و و هزينه های جاری ارتباطات انرژیو کمکی،مواد خام 

 خام های توليدی و موادارزش ماشين آالت، تأسيسات، ابزار) constant capital(مارکسيستی منظور از سرمايۀ ثابت 

ات و اطالعات مربوط به توليد در يک دورۀ گردش سرمايه است که در ، و هزينه های جاری ارتباطانرژیو کمکی، 

 می شود يعنی ارزش نيروی کار مولد در مزد کارگران مولدبخشی از سرمايه که صرف پرداخت (مقابل سرمايۀ متغير

استفاده در تعريف اقتصاد سياسی بورژوائی زمينی که در تأسيسات توليدی و اقتصادی مورد . قرار دارند) اين دوره

قرار می گيرد جزء سرمايۀ پايدار است در حالی که در اقتصاد مارکسيستی زمين و سرمايه دو مقولۀ متفاوت اند و 

ابت را مطابق تعريف مارکس به کار می بريم و سرمايۀ ما اصطالح سرمايۀ ث. سرمايۀ ثابت زمين را در بر نمی گيرد

وجه به معايب و نارسائی های مفهوم سرمايۀ پايدار در اقتصاد سياسی  با ت. می ناميم)پايا(يکس را سرمايۀ پايدار ف

 ارزش مواد خام و کمکی، انرژی و هزينه های ارتباطات و اطالعات مربوط به توليد به حساب نياوردنبورژوائی يعنی 

 نمی توان  قيمت زمين همچون بخشی از سرمايه، اين مفهوم رابه حساب آوردنهمچون بخشی از سرمايه، و به غلط 

افزون بر . به حساب آورد) در مفهوم مارکسی(ساالنۀ سرمايۀ ثابت ) ناخالص( برای انباشت معياری کامَال دقيقهمچون 

هم در نظر گرفته نمی شود معياری برای کل سرمايه گذاری ) مجموع مزدهای کارگران مولد(اين، چون سرمايۀ متغير 

وند سرمايه گذاری را نشان می دهد و به خصوص همچون معياری برای با اين همه اين کميت جهت کلی ر. هم نيست

  .  مفيد است) خواه مقايسۀ زمانی در کشوری معين و خواه مقايسه بين کشورهای مختلف(مقايسۀ رشد انباشت 
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  ) ريالياردميلمت های جاری، يبه ق(

  1385  1384  1383  1382  1381  سال

 2038432 1687905 1384819 1095303 917035  توليد ناخالص داخلی 

  538720  464532  401765  318820 262588  تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

لص انسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخ

  الص داخلی خبه توليد نا

28.6%  29.1%  29.0%  27.5%  26.4%  

  

 1385 تا 1381 طی سال های می بينيم که نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی

.  کميت قابل توجهی را تشکيل می دهد) اریاساس قيمت های جاساس قيمت های ثابت و چه برچه بر(

را در مورد شماری ) 2007 سال(برای مقايسه، نسبت سرمايۀ پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی 

اياالت متحده، : در اينجا ذکر می کنيم» در حال توسعه« های سرمايه داری پيشرفته واز کشور

، روسيه %22، کانادا %20.7، فرانسه %18.3، انگلستان %18.4، آلمان %24.1، ژاپن 15.5%

، مصر %27.4، تايلند %27.8، کرۀ جنوبی %17.9، برزيل %31.8، هند %42.2، چين 19.4%

  %.20.2، مالزی %23.5، اندونزی %17.9، اسرائيل %17.9، ترکيه 21.8%

: يح دادهای پيشرفته را می توان با چند عامل توضنسبی اين کميت در مورد برخی کشورپائين بودن 

که از نظر ساختاری يا گرايش کاهشی نرخ سود در اين کشورها و (اشباع نسبی سرمايه گذاری در آنها 

، کارآئی بهتر سرمايه که باعث صرفه جوئی )از نظر برهه ای با فاز رکود اقتصادی قابل توضيح است

دمات به زيان صنعت می شود، افزايش سهم خ) و سرمايۀ ثابت به طور کلی(در مصرف سرمايۀ پايدار 

و کشاورزی در توليد ناخالص داخلی، صدور سرمايه به کشورهای دارندۀ نيروی کار ارزان يا سپردن 

  .های از زنجيرۀ توليدشان به آن کشوربخش

دولت، شرکت های دولتی، (سهم بخش عمومی ، 1385سالنامۀ آماری کشور، اساس داده های بر

 تا 1370 تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص طی سال های و بخش خصوصی در) شهرداری ها و غيره

  : چنين بوده است1384

  ) ريالياردميل، 1376به قيمت های ثابت سال (

  1384  1383  1382  1381  1380  1375  1370  سال

  152166 138463 123065 104667  97362  64901  44254 تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

  67736  60298  51761  43316  40728  24656  25703  خصوصی سهم بخش 

  %44.5  %43.5  %42.1  %41.4  41.8  %38  %58.1  در صد سهم بخش خصوصی
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  79188  73747  67224  57634  52782  38828  17168  سهم بخش عمومی

  %52.0  %53.3  %54.6  %55.1  %54.2  %59.8  %38.8  در صد سهم بخش عمومی

  

  ) ريالياردميلبه قيمت جاری، (

   

توسط ) چه به قيمت ثابت و چه به قيمت جاری(می بينيم حدود نصف تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص 

 به رغم افزايش شديد درآمدهای -بخش خصوصی صورت می گيرد و اين روند در چند سال اخير

به عبارت ديگر .  ادامه داشته است–و افزايش سرمايه گذاری های دولتی ) مشخصَا در آمد نفت(دولتی 

 .2شاهد رشد مستمر بخش خصوصی و افزايش وزن نسبی آن در اقتصاد هستيم

                                                 

 خبرنگار بورس خبرگزاريبه  )معاون وزیر اقتصاد و رييس سازمان خصوصي سازي(آرد زنگنه  غالمرضا حيدري -  2

 هزار 300/19حدود  سال گذشته«:  گفت1386 ميزان سهم واگذار شده در سال  ، درباره)ايسنا(دانشجويان ايران 

تومان آن در بخش تعاون   ميليون700 هزار ميليارد و 12آه ]  ميليارد دالر20حدود [ميليارد تومان واگذاري داشتيم 

رد ديون داشتيم و حدود چهار هزار ميليارد تومان  تومان هم ميليارد 750و در قالب سهام عدالت بوده و دو هزار و 

وضعيت   وي در پاسخ به اين پرسش آه با توجه به.قرار گرفته است باقي مانده هم در اختيار بخش خصوصي

 در  توانمندي: دارد؟ تصريح آرد آنوني اقتصاد آشور آيا جامعه توان جذب اين حجم از سرمايه در زماني آوتاه را

 نيست،  ینهادهد آه مشكل ا آشور نشان مي صوصي آشور وجود دارد، ضمن اينكه آمار نقدينگيبخش خ

 تا پايان برنامه پنجم سهم بخش تعاون به ....سازي در بازار است مشكلي آه تا حدودي وجود دارد، موضوع اعتماد

اصل  هايي هم آه صدر ش صفر است و در بخ44خواهد رسيد و سهم بخش دولتي هم خارج از صدر اصل   درصد25

 درصد 35از   سهم بخش خصوصي بايد.... درصد هم را در اختيار داشته باشد20تواند   قرار دارند دولت حداآثر مي44

:  منبع  ».دها بايد صورت بگير واگذاري  آه پايان برنامه پنجم است تمامي1393 درصد افزايش يابد و تا سال 55به 
   .1387 خرداد 5ایسنا  

  1384  1383  1382  1381  1380  1375  1370  سال

 486872 387886 271247 210324 174080  55926  14645  تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

 218464 168171 113233  87215  73291  21407  8852  سهم بخش خصوصی

  %44.9  %43.3  %41.7  %41.5  %42.1  %38.3  %60.6  در صد سهم بخش خصوصی

 254778 208570 149020 116092  94403  33201  5485  سهم بخش عمومی

  %52.3  %53.8  %54.9  %55.2  %54.2  %59.4  %37.4  در صد سهم بخش عمومی
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 مربوط به ايران، اجزای مختلف توليد 3 صندوق بين المللی پول2007 مارس 8ضميمۀ آماری در 

 به توليد ناخالص داخلی و همچنين نسبت تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص به ناخالص داخلی و نسبت آنها

 :توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار در جدول زير داده شده اند

  

   )2001-2006(در صد اجزای توليد ناخالص داخلی 

 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2001/20022002/2003  سال

  هيدروکربور

  ) توزيعنفت، گاز، پااليش و(

11.8  11.5  11.6  11.3  10.9  

  88.5  87.1  86.1  87.4  87.2  بدون هيدروکربور

  13.8  13.5  13.9  14.1  13.6  کشاورزی

  24.6  24.1  23.4  22.8  21.9  صنعت

  50.1  49.6  49.9  50.5  51.6  خدمات

  36.2  35.7  35.1  33.9  32.6  تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

  

پايدار بر حسب توليد ناخالص داخلی و نيز کل پس انداز ناخالص در همين سند، کل سرمايه گذاری 

 : به صورت زير داده شده است2006 تا 2001داخلی بر حسب توليد ناخالص داخلی  در سال های 

  

  به قيمت بازار ) 2001-2006(در صد از توليد ناخالص داخلی 

  2005/2006 2004/2005 2003/2004 2001/20022002/2003  سال

  26.5  25.2  28.7  28.3  28   پايدارگذاری رمايه سکل 

  8  6.2  10.8  10.6  8.8  بخش عمومی

  18.5  19.0  17.9  17.7  19.2  بخش خصوصی

  40.7  33.9  36.9  38.2  38  پس انداز ناخالص داخلی

  

نرخ باالی : بدين سان آمارهای صندوق بين المللی پول نيز مؤيد همان چيزهائی است که باالتر گفتيم

  .سرمايه به طور کلی و افزايش نقش بخش خصوصی در انباشت و سرمايه گذاریانباشت 

                                                 
 pdf.07101cr/2007/scr/ft/pubs/external/org.imf.www://http:   منبع- 3 
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اين وضع از نظر اجتماعی به معنی تغييراتی در ترکيب درونی بورژوازی ايران است که به نوبۀ خود 

ۀ حاکم و تشديد تضاد شالودۀ اقتصادی با روبنای سياسی و حقوقی قباعث تشديد تضادهای درون طب

در همان حال افزايش حجم و باال بودن نرخ انباشت سرمايه به معنی تشديد استثمار . حاکم می گردد

کارگران، سلب مالکيت بيشتر توليد کنندگان مستقيم، افزايش شمار کارگران مزدی شاغل و يا عرضه 

های توليدی و خدماتی و در همان حال افزايش شمار ار، تمرکز بيشتر کارگران در واحدکنندۀ نيروی ک

بلعيده شدن سرمايه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ توسط سرمايه های (اران و تمرکز سرمايه بيک

  :خواهيم بوددر جامعۀ ايران  ی بسيار مهم زيرهابه عبارت ديگر شاهد تشديد تضاد. است) بزرگتر

ر و تضاد بين کاکه در جامعۀ سرمايه داری ايران به شکل  ( بين روابط توليدی و نيروهای مولد - 1

  ؛)سرمايه و در ُبعد اجتماعی آن به صورت تضاد بين طبقات کارگر و سرمايه دار متجلی می گردد

  ؛ی حقوقی، سياسی، اداری و فرهنگیبناروبا ) روابط توليدی(شالودۀ اقتصادی جامعه بين  - 2

ح داخلی چه تضاد خود اين اليه ها و گروه ها در سط ( بين اليه ها و گروه های مختلف بورژوازی- 3

  .)خارجیتضاد کل يا بخشهائی از بورژوازی ايران با بورژوازی و دولت های با يکديگر و چه 

 مجموعۀ اين تضادها بيانگر اين واقعيت اند که جامعۀ ايران آبستن رويدادها و مبارزات مهمی در آينده

ها و گروه های جناح اليه ها، به تحوالت درونی اجمالی برای توضيح اين تغييرات نگاهی . است

  : استالزم مختلف طبقۀ سرمايه دار ايران طی سه دهۀ اخير

  

  نظامی و بورژوازی ليبرال -بورژوازی بوروکراتيک 
  

کی از شاهراه های انباشت و توسعۀ يدر ايران طی هشتاد سال اخير دست يابی به قدرت دولتی 

ه دار و جاه طلبان سياسی و سرمايه و از اين رو عرصۀ رقابت حاد بين گروه های مختلف سرماي

 در اينجا نگاهی به آرايش نيروهای طبقۀ سرمايه دار، خواست ها و سياست های. اقتصادی بوده است

  .اليه های مختلف اين طبقه در سه دهۀ گذشته می اندازيم

  

 بورژوازی متوسط ايران، به ويژه سرمايه داران تجاری و صنعتی ای که در رژيم 1357در بهمن 

 از قدرت سياسی محروم بودند و آن بخش از روحانيت که به تصرف قدرت سياسی می انديشيد، گذشته

زير رهبری خمينی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسيوناليست با اتکا بر توهم توده ها و 

اکثر سازمان های سياسی، در شرائط فقدان حزب کمونيست و سياست مستقل کارگری و نبودن رهبری 

حاکمان جديد با نشستن بر اريکۀ قدرت بر بخش . بقۀ کارگر در جنبش انقالبی، به قدرت رسيدندط
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مهمی از سرمايه های بورژوازی بزرگ بوروکراتيک که رژيم شاه نماينده اش بود، بر اقتصاد دولتی 

ک های دولتی و خصوصی و شرکت های بيمه و زمين نبه ويژه صنعت نفت و ديگر صنايع بزرگ، با

ای وسيع متعلق به سردمداران رژيم سابق و وابستگان آنها، زمين ها و منابع طبيعی متعلق به دولت و ه

مانند سرمايه ها، امالک و مستغالت متعلق به آستان (های مذهبی ر دارائی های عظيم متعلق به نهادب

سب قدرت، طی يکی دو سال نخست پس از ک. و دارائی های وقفی و غيره دست يافتند) قدس رضوی

ليبرالی داشتند از قدرت بيرون  نمايندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرايش های ناسيوناليستی و

روحانيت و بورژوازی تجاری ای که به قدرت دست يافته بودند به همراه دستگاه نظامی . انداخته شدند

 و -توسعه و تکامل يافت  دستگاهی که در جريان جنگ ايران وعراق -و امنيتی ای که به وجود آوردند 

) حکومت مشتی متنفذ(اوليگارشی بخشی از بوروکراسی غير نظامی و نظامی ميراث رژيم گذشته، 

بدين سان طی سه دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتيک جديد .  تشکيل دادندجديدی

 سپاه پاسداران، ارتش، های باالیوابستگان آنها، فرماندهان و کادرمقامات روحانی صاحب قدرت و (

، و )مؤسسات اقتصادی دولتی» مکتبی«نيروهای امنيتی و انتظامی و مديران و کادرهای تکنوکرات 

مانند اتاق (بورژوازی تجاری که اينک در دستگاه های اقتصادی و تصميم گيری دولتی و خصوصی 

ی به دست آورده بود و بخش نفوذ فراوان) های بازرگانی و صنايع و معادن، اتاق های اصناف و غيره

بورژوازی بوروکراتيک عالوه بر . هائی از روحانيت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت

ستان قدس رضوی و ها، آو زمين های متعلق به دولت، بنيادسرمايه ها (سلطه بر وسائل توليد عمومی 

به ويژه (يون گيری در معامالت های کالن در شکل حقوق و مزايا و از راه های کميسو درآمد) غيره

 وژه های گوناگون سرمايه گذاری توسط سرمايه داران، باج گيری از پر)معامالت نظامی و نفت و گاز

زمين ها، » ُبزخری« تصرف يا کاال،قاچاق لتی،  دزدی ها و اختالس های دوخارجی،و داخلی 

به عبارت . پيوست»  خصوصیبخش«ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غيره خود به 

ديگر محمل و تکيه گاه ثروت و موقعيت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از اين پس نه فقط منصب و 

مقام سياسی، دينی، نظامی و اداریِ  اعضای آن بلکه دارائی هائی نيز بود که به شکل سرمايه، زمين و 

بدين . به چنگ آورده بود) امی و اداریعمدتَا به لطف تصدی مقامات سياسی، نظ(ديگر منابع طبيعی 

بورژوازی که متمايز از (ت سرمايۀ بورژوازی بوروکرات جديد انباش» موج نخست«سان 

دامنۀ خود ) بوروکراتيک دوران پهلوی ولی در موارد زيادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شيوۀ عمل است

  .را در کل اقتصاد ايران گسترد

بورژوازی بوروکراتيک و بورژوازی (ک اقتصادی و سياسی حاکم در بيرون و در کنار اين بلو

اين بخش به . ، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستيم که در قدرت سياسی شريک نيست)تجاری بزرگ

های شديدی که به سرمايه گذاری و ن جنگ ايران و عراق به دليل نيازويژه در سال های پس از پايا
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ه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنايع و تأسيسات و فعاليت در زمينه های خانه سازی، را

ساختمان های نظامی، ايجاد شبکه های انتقال و توزيع نفت و گاز، شبکه ها و تأسيسات مخابراتی، 

ارتباطات و برق، معادن، تأسيسات و ناوگان دريائی و هوائی، صنايع دارو سازی، صنايع غذائی و 

چند نه هره وجود داشت رشد و تکامل يافت و در اقتصاد ايران نقشی مهم، بسته بندی، کشاورزی و غير

اين بخش از بورژوازی خصوصی غير حاکم با بهره برداری از . ، به دست آوردهمچون بازيگر اصلی

به دليل کمبود يک رشته تخصص (يک رشته تنگناهای اقتصادی و برخی موقعيت های شبه انحصاری 

 به ويژه در زمينۀ تکنولوژی و –، با ورود در بعضی رشته های جديد )وليهها، ماشين ها يا مواد ا

به طور مشخص اهميت يابی بانک های (خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی 

  بر ثروت و نفوذ اقتصادی و–غيره  ، انتشارات، سينما، مؤسسات آموزشی خصوصی و)4خصوصی

نه در سراسر کشور دست کم در شهرهای بزرگ و مناطق حضور آن را اگر . اجتماعی خود افزود

نکتۀ قابل توجه اين است که هر چند اين بخش . صنعتی و کشاورزی نسبتَا پيشرفتۀ کشور می توان ديد

جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نيست و از امتيازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات 

 در زمينه های توليدی و تجاری غالبَا همچون پيمانکار يا :تپيوند نزديک دارد و وابسته بدان اس

، برای دست يابی به  5 شريک دست دوم و سومِ  بورژوازی بوروکراتيک يا کارگزار آن عمل می کند

يک قرارداد يا امتياز، اجازۀ فعاليت، واردات و صادرات، اجارۀ زمين، معدن، جنگل و غيره مجبور به 

با اين همه به علت وضعيت خاص اقتصادی ايران از نظر .  مقامات استبه» حق و حساب«پرداخت 

ی و طرح های عمرانی می نياز فزايندۀ بازار، درآمد باالی نفت که بخشی از آن صرف سرمايه گذار

های بورژوازی بوروکرات به عوامل اجرائی و از همۀ اينها مهم تر به لطف استثمار شديد و شود، نياز

آمد و طح پائين ماليات بر درو بی حقوقی آنها، س) از جمله کارگران مهاجر(ايران مطلق کارگران در 

 فرار از - از جمله از طريق رشوه و غيره –حتی اگر پرداخته شود و به راه های گوناگون (سود 

                                                 
  .  می توان يافت1در پيوست در ايران بارۀ اهميت يابی بانک های خصوصی   آمارها و اطالعاتی در-  4
 نحوه ۀدربار) 1387 ارديبهشت 18 (دنيای اقتصادرگاه خاتم االنبيا در گفتگو با  روزنامۀ معاون قراپورضيايي   -  5

ها  وارد پروژه) LEADER(طبق سياستي آه پيش رو داريم همواره به صورت ليدر «: ها گفت حضور در طرح

 زايش قيمت مواد اوليه و غيرپورضيايي درباره رابطه اف .ايم از همين رو در هيچ جا پيمانكار دست دوم نبوده. شويم مي

اگرچه منافع اقتصادي هدف ما نيست، اما در صورت افزايش قيمت طبق قانون : گويد ها مي اقتصادي شدن اجراي طرح

  ».آنيم عمل مي

و صاحبکار يا کارفرمای اصلی و سهم بر اصلی ) رهبر(» ليدر« نظامی، به عنوان - باالی بورژوازی بوروکراتقشر

ی طرح ها را به بخش های ديگر بورژوازی می سپارد و از اين نمد کالهی هم به بورژوازی ليبرال می درآمد ها، اجرا

 .  رسد
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اين بخش خصوصی در دو دهۀ اخير رشد زيادی کرده و امکانات رشد بيشتری ) ماليات صورت نگيرد

  .ينددر خود می ب

 ناميد مدافع آزادی کسب و کار، بازار بورژوازی ليبرالاين بخش از بورژوازی که می توان آن را 

اقل، بيمۀ بيکاری، اخراج  مسائل مربوط به استخدام، مزد حدبه ويژه در(» مقررات زدائی«آزاد و 

ی، کاهش يا ، آزادی قيمت ها، کاهش حجم و هزينۀ دولت، بهبود کارآئی نظام ادار)کارگر و غيره

يارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری » هدف مند کردن«

.  کشور، ذخيرۀ بخشی از آن و سرازير کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است

کمک بورژوازی ليبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا که منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و 

به او از نظر سياست خارجی گرايش . است» پشتيبانی از اقتصاد ملی«های دولتی، سياست حمايتی و 

پيوستن به سازمان جهانی تجارت تالش برای ، نزديکی به آمريکا و اتحاديۀ اروپا و »تنش زدائی«

فرودگاه راه ها، تأسيسات بندری، (بيشتر » زيرساختی«او همچنين خواستار گسترش امکانات . است

ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، 

و ) بهداشت و غيره تا آنجا که برای سود آوری سرمايه و استثمار بيشتر از نيروی کار الزم است

 بورژوازی .برقراری شرائط سياسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمايه گذاری خارجی است

 را در – يعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی –» کشور«ليبرال تکامل و توسعۀ 

به عبارت ديگر در شرکت کامل در تقسيم کار بين المللی امپرياليستی و » ادغام در اقتصاد جهانی«

يف و تعيين می  به طوری که در اين تقسيم کار تعر-» مزيت های نسبی يا رقابتی«بهره برداری از 

» مزيت های نسبی«يکی ازاين .  می بيند و در اين چارچوب به دنبال جايگاهی برای خود است-شود 

برال آن، نيروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی يسرمايه داری ايران و از جمله بخش ل

 نسبی ديگر موقعيت ايران مزيت. تأمين است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذيرد و دم بر نياورد

  .همچون کشور توليد کنندۀ انرژی با هزينۀ تمام شدۀ پائين است

  

گروه هائی از آن به جريان های ليبرالی و . بورژوازی ليبرال در قدرت سياسی شريک نيست

نزديک اند، بخش ) نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ايران و غيره(ناسيوناليست سنتی در ايران 

چشم اميد ) رفسنجانی و شرکا(حکومتی » ميانه رو«ری به جريان اصالح طلب و يا به جريان های ديگ

بسته اند، گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان يا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و بخشی نيز 

و » )تاکثري(سازمان فدائيان خلق «و » اتحاد جمهوری خواهان«ممکن است با جريان هائی مانند 

ا که به جتا آن: وارد معامله شوند، به شرطی که اينان در عرصۀ سياسی وزنی بيابند» حزب توده«

اهداف و چشم اندازهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی مربوط می شود سازمان های اخير کامَال اين 
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تا . تبديل شوند – از جمله بورژوازی ليبرال –استعداد را دارند که به ابزار اجرای مقاصد بورژوازی 

آنجا که به انحطاط سياسی و اخالقی و به جبهه سائی در برابر سياست و الگوی اجتماعی و اقتصادی 

  . بورژوائی بر می گردد اين سازمان ها چيزی کم ندارند

  

مانند کانون وکال، انجمن های دفاع از حقوق بشر، نشريات اقتصادی و » مدنی«های يک رشته از نهاد

ی از انجمن های کارفرمايان، مهندسان، پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن های مديريت، برخ

دينی و شماری از روحانيان غير حاکم، به بورژوازی ليبرال وابسته يا نزديک اند و يا زير نفوذ 

روشنفکران وابسته به بورژوازی ليبرال می کوشند نفوذ ايدئولوژيک و . ايدئولوژيک آن قرار دارند

اسی خود را در جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش های ملی و حتی در ميان سي

درون جنبش های ياد شده مبارزه ترش دهند و با جريان های راديکال کارگران صنعتی  و غيره نيز گس

  .کنند و آنها را به خدمت اهداف بورژوازی ليبرال درآورند

  

ورژوازی ليبرال به سياست توجه و عالقۀ چندانی ندارد و تمام با اينهمه، در شرائط کنونی، تودۀ ب

 در همان حال خواهان سهم بيشتری در ،کوشش خود را صرف افزايش سرمايه و ثروت خود می کند

سياسی کشور است بی آنکه توان و جربزۀ فعاليت سياسی مستقل برای دست يابی به  ادارۀ اقتصادی و

يک دليل مهم اين امر چنانکه گفته شد ! ن به سود خود را داشته باشدقدرت دولتی و يا تغيير اساسی آ

وابستگی او به بورژوازی بوروکراتيک و منافع مشترک او با بورژوا بوروکرات ها، تجار بزرگ و 

دليل ديگر تمکين .  در سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان غير پرولتری است6زمينداران

                                                 
و ديگر منابع طبيعی مانند (اساسَا کسانی هستند که به لطف مالکيت يا کنترل زمين » زمينداران« ما از منظور -  6

کارگران و کار اضافی زحمتکشان غير پرولتری را به بخشی از ارزش اضافی ) جنگل، معدن، منابع طبيعی آب و غيره

و ديگر منابع (طبقۀ مالک زمين درک ما از زمينداران در جامعۀ معاصر ايران اساسَا . شکل اجاره استثمار می کنند

و  البته زميندار هم در جامعۀ فئودالی .  است و نه جامعۀ فئودالیبه عنوان يکی از طبقات جامعۀ سرمايه داری) طبيعی

در اين دو ) يا نحوۀ دستيابی به اجارۀ زمين يا حق مالکانه(هم در جامعۀ سرمايه داری وجود دارد اما شيوۀ استثمار او 

صاحبان صرفَا نيروی «" می نويسد) در آمدها و منابع آنها، 52فصل ( سرمايهمارکس در جلد سوم . جامعه متفاوت است

عبارتند از مزد، سود و اجارۀ زمين، به عبارت ديگر ] به ترتيب[ درآمدشان کار، صاحبان سرمايه و زمينداران که منابع

مزدبگيران، سرمايه داران و زمينداران سه طبقۀ بزرگ جامعۀ مدرن را که مبتنی بر شيوۀ توليد سرمايه داری است 

کنونی زمينداران در ايران . اجاره ای که مارکس از آن سخن می گويد بخشی از ارزش اضافی است. »تشکيل می دهند

پيوند نزديکی با بورژوازی بوروکراتيک دارند و در موارد ) اعم از صاحبان زمين های کشاورزی يا شهری(بزرگ 

زميندار بزرگ هم هست اما اين امر مانع از آن ) و غيره» بنياد«شخص، بنگاه، مؤسسه، (زيادی سرمايه دار بوروکرات 

  . اجتماعی دو طبقۀ متمايز از هم بدانيم-را از نظز اقتصادینمی شود که سرمايه داران و زمينداران 
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او نيز موانع و دردسرهائی به  است که حکومت دينی هر چند برای بورژوازی ليبرال به رژيم اين

که از سرکوب کارگران و بی حقوقی آنها در نظام جمهوری » خير و برکتی«جود می آورد اما و

اسالمی و از مقابلۀ خونين رژيم با انديشۀ انقالبی و جنبش دموکراتيک نصيب بورژوازی ليبرال می 

  .   ۀ کريه آن را جبران می کندشود مشکالت تحمل رژيم و چهر

  .برگزار کرددر چنين شرائطی رژيم جمهوری اسالمی انتخابات مجلس هشتم را 

  

  های انتخابات مجلسداو
  های اقتصادیداو

 به ارگانی است که نقش  دست يابی،های مهم اين انتخابات و مجلس ناشی از آن يکی از داو

در برهۀ . ابع و در تدوين سياست های اقتصادی دارددر تخصيص من) چند نه تعيين کنندههر(معينی 

افزون بر اين، تصميم . کنونی موضوعی که اهميت زيادی دارد چگونگی خصوصی سازی ها است

گيری ها و نظارت مجلس در مورد اهداف بودجه و تخصيص اقالم مختلف آن، تصويب قوانين و 

اردات و صادرات، چگونگی جذب مقررات مربوط به بورس و سرمايه گذاری خارجی، سياست و

، )7از جمله بخشی از سرمايۀ عظيم سرمايه داران ايرانی مقيم خارج از کشور(سرمايه های خارجی 

ساختار و نقش بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، صندوق های بيمه و بازنشستگی و مانند آن، 

غيره اهميت زياد و ربط مستقيم حساب ذخيرۀ ارزی و چگونگی مصرف درآمد های نفتی، يارانه ها و 

هر چند مجلس، همان طور که  .رندو زنده ای با منافع اقتصادی و سياسی سرمايه داران و زمينداران دا

های مختلف طبقۀ  از اين رو گروه .گفته شد در موارد فوق نقش تعيين کننده ندارد اما تأثيرگذار است

س يکی از عرصه هائی مجل. به مجلس درگيربوده اندحاکم در ايران در مبارزۀ سختی برای راه يابی 

 کارگران و است که در آن گروه های مختلف سرمايه دار و زميندار در مورد تقسيم ثمرۀ استثمار کار

بارۀ چگونگی دست يابی به منابع و فرصت های اقتصادی و وسائل حقوقی و زحمتکشان بين خود، در

م استثمار تصميم می گيرند و بر سر آنها وارد جدال می اداری اين استثمار و شرائط عمومی تداو

مجلس يکی از خوان های يغمائی است که در آن استثمارگران جامعه و نمايندگان شان برای . شوند

  .بند می گردند گيری و يا زد وصول کار استثمار شوندگان وارد درتقسيم مح

  

                                                 
 تريليون 1.3ان مقيم خارج بالغ بر ي مجموع دارائی های ايرانمرکز تحقيقات مجلس شورای اسالمی اساس گفتۀ   بر-  7

  . )2008 فوريۀ 13ايران ديلی، (است )  ميليارد دالر1300( دالر 
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ه اصطالح چارچوب قانونی اجرای يک داو اقتصادی مهم چنانکه گفتيم خصوصی کردن ها يا ب

در نظام  تشخيص مصلحت مجمع  بنا به تصميم خامنه ای و.  قانون اساسی است44سياست های اصل 

مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار % 80اين اصل، مقرر شد ) »تعبير«يا  و(زمينۀ تغيير 

تنها (يليارد دالر است  شرکت دولتی به بخش خصوصی صدها م531ارزش سهام قابل واگذاری . شود

 ميليارد دالر 90ارزش سهام شرکت های وابسته به نفت و انرژی که خصوصی خواهند شد بالغ بر 

. ها دالر سهام  شرکت های دولتی هم اکنون به بخش خصوصی واگذار شده استميليارد). 8خواهد بود

ی اين خصوصی کردن شک حضور در مجلس برای گروه های مختلف طبقۀ حاکم در زمينۀ چگونگ بی

به همين طريق تصميم گيری و چانه زدن . ها و قوانين و مقررات مربوط بدانها بسيار مهم خواهد بود

در بارۀ چگونگی توزيع يارانه ها، چگونگی استفاده از صندوق ذخيرۀ ارزی و موارد ديگر برايشان 

  .اهميت خواهد داشت

  :   به شرح زير است   1387ۀ  بودجدر اليحهه   شدبينیيش اقالم مهم يارانه های پ

  )دالر(مبلغ   )ريال(مبلغ   يارانه

   ميليارد13.7   تريليون122.8  کل يارانه ها

                                                 
وابسته به بخش نفت و   شرکت۴٨يران اعالم کرد، اين کشور در نظر دارد ملی نفت ا  يک مقام اجرايی شرکت - 8

 .کند  ميليارد را دالر به بخش خصوصی واگذار٩٠انرژی به ارزش 

نفت ايران در گفت و گويی  فرد، مديرکل امور بين الملل شرکت ملی  اهللا غنيمی به گزارش خبرگزاری رويترز، حجت

 شرکت نفت و گاز ايران برای جلب ۴٨اين طرح  بر اساس: " اين مطلب گفتبا اعالم ( MEED) "ميد"با نشريه 

 ".گيرند می قرارچتر يک گروه  گذاری خارجی، زير  سرمايه

    http://radiozamaaneh.com/news/2008/02/_47.html: منبع

 آن را جايز نمی مقامات رژيم  خصوصی سازی  در صنعت نفت  را امری فوری و عاجل ارزيابی می کنند و تعلل در

تعلل و يا انحراف در اجراي مصلحت استراتژيك مجمع تشخيص  هاي مرآز تحقيقات بررسيبنا به نتائج . دانند

  سال آينده25شود آه جايگاه ايران تا  اساسي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، موجب مي  قانون44هاي اصل  سياست

  .كندمنطقه نه تنها ارتقا نيابد بلكه افت هم بر د

  http://www.isna.ir/Main/ServiceView.aspx?SrvID=Iran%20Future%20Plans&Lang=P:   منبع

  :برای اطالعات ديگر در بارۀ خصوصی سازی ها در ايران به نشانی اينترنتی زير رجوع کنيد

http://en.wikipedia.org/wiki/Privatization_in_Iran  

  



 13 

   ميليارد 4.5   تريليون40  کاالهای اساسی يارانۀ

دارو، شير خشک، داروهای بهداشتی،  يارانۀ

  متابوليک و اورژانسی

   ميليارد0.24   تريليون2.127

   ميليارد3.37   تريليون30  ين و نفت و گازواردات بنز يارانۀ

  يارد ميل0.870   تريليون7.700  های شهریتکميل و احداث قطار يارانۀ

توسعۀ ناوگان حمل و نقل عمومی و مديريت  يارانۀ

  سوخت

   ميليارد0.630   تريليون5.600

در . (ه است تنظيم شد1386 دی ماه  30اساس داده های خبرگزاری جمهوری اسالمی، جدول باال بر

  ). تومان در نظر گرفته شده است890اليحۀ بودجه هر دالر برابر 

های مصرفی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش که بخش اصلی آن را کاال(ی اساسی يارانۀ کاالها

در واقع اين . ها تخصيص می يابندر پائين نگه داشتن سطح عمومی مزدبه منظو) تشکيل می دهند

 يعنی ،کارگران است که دولت به جای کارفرما از خزانۀ عمومی می پردازديارانه بخشی از مزد 

همين امر در مورد يارانۀ مربوط . ان معادل اين مبلغ در پرداخت مزدها صرفه جوئی می کنندکارفرماي

يارانۀ بنزين و سوخت همان گونه که خود . به شير خشک، دارو و غيره نيز تا حدودی صادق است

خود احمدی نژاد در تشريح . نفع طبقات و اليه های مرفه استعان دارند اساسَا به مقامات دولتی اذ

هزار ميليارد تومان يارانه در  80 باشد آه یا نبايد به گونه«:  گفت1387اولويت های دولت در سال 

  .9»تر جامعه شوددهك برخوردار  3 درصد آن نصيب   70  دولت پرداخت شود اما  یسال از سو

ا برای قيمت بنزين و گازوئيل مشوقی برای خريد خود رو به شمار می رود همان گونه که در يارانه ه

اروپا و آمريکا کمک هائی به صورت های مختلف برای خريد خود رو به مصرف کنندگان به منظور 

وسعه و ساخت به هملن طريق يارانه ها به ت. رونق دادن به صنعت خود رو سازی  صورت می گيرد

نقل عمومی از يک سو مانند يارانۀ کاالهای  های بزرگ و ناوگان حمل وی شهری در شهرقطارها

از طريق کاهش هزينۀ رفت و آمد (ها به کار می رود در جهت پائين نگاه داشتن سطح مزداساسی 

و از طرف ديگر بخشی از اين کمک ها به جيب شرکت های ساختمانی و مهندسی و ) کارگران

ۀ واگن، لوکوموتيو، اتوبوس، ريل و ديگر تأسيسات و تجهيزات ريخته می شود و کارخانه های سازند
                                                 

   . 1386 اسفند 27ايرنا، : منبع -  9
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همچنين بايد توجه داشت که در رأس مؤسسات حمل و نقل شهری برخی . دباعث رونق آنها می گرد

وابستگان به روحانيان حاکم، فرماندهان و کادر (عناصر و مهره های اصلی بورژوازی بوروکرات 

قرار دارند و تصميم گيری در نحوۀ هزينه کردن اين ) نظامی، امنيتی و انتظامیهای سابق نيروهای 

 –بدين سان روشن است که تعيين مبلغ، ترکيب و چگونگی تخصيص يارانه ها . يارانه ها با آنها است

 امر معمولی و پيش پا افتاده –که در بودجۀ دولتی پيشنهاد می شود و در مجلس روی آن چانه می زنند 

همين  .نسبت بدان بی اعتنا باشندنمی توانند نيست و گروه های مختلف سرمايه دار و نمايندگانشان ای 

گروه پژوهش «در گزارش . موضوع در مورد نحوۀ تخصيص منابع صندوق ذخيرۀ ارزی صادق است

 50برداشت قابل توجه دولت از اين حساب در سالهای اخير، سهم «: گفته شده» های مجلس هفتم

 که بخش خصوصی می 1385بخش خصوصی از اين حساب را کاهش داده و فرضا در سال  یدرصد

اعطايی   ميليارد دالر را به عنوان تسهيالت11نيمی از ورودی به حساب را يعنی نزديک به  توانست

گروه  «يعنی  .»است  ميليارد دالر تنزل داده5.5استفاده نمايد، تنها به کمتر از نيمی از آن يعنی 

از اينکه به حد کافی امکان استفاده از حساب ارزی به بخش خصوصی داده نشده شاکی » هش هاپژو

  .  10است

های مختلف قدرت، اختيارات بين گروه های مختلف حاکم يا نهاديک موضوع مهم منازعات اقتصادی 

در اين ميان . هر يک و صالحيت به اصطالح قانونی هر کدام در تخصيص اعتبارات بودجه است

ها و گروه ها يا دئولوژيکی برای هر کدام از نهادهم سياسی و اي موردی که هم از نظر اقتصادی و

ت مالی برای تبليغات مذهبی جناح های حاکم اهميت فراوانی دارد در دست داشتن بند کيسۀ اعتبارا

د و  ميليارد تومان می رس3200 به رقم نجومی 1387مجموعۀ اين اعتبارات در بودجۀ سال . است

احمدی نژاد خواستار آن شده که اين بودجۀ هنگفت زير نظر نهاد رئيس جمهوری باشد، يعنی خود او 

  .11کنترل آن را در دست داشته باشد

   

                                                 
  http://www.rastak.com/printshow.php?id=774: منبع - 10

در مقاله ای زير  )های مجلس شورای اسالمی معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش(علی پناهی  - 11

مال ويژگی ديگر بودجه اين است که بودجه ابزار اع«: می نويسد 1387اندازهای اليحه بودجه  ها و چشم چالشعنوان 

حاکميت است به همين دليل محل نزاع قوای مختلف است اين اليحه اين ابزار را خيلی قدرتمند در اختيار مدير اجرائی 

ۀ مثًال هم. االن با اين بودجه رئيس جمهوری اقتدار کامل بر کل مسائل مالی کشور دارد. قرار داده يعنی قوة مجريه

 تا رديف مربوط به سازمان تبليغات اسالمی، حوزه 23ت جمهوری است، اعتبارات نهادهای مذهبی زير نظر نهاد رياس

 :منبع. » ميليارد تومان3200شود  علميه زير نظر نهاد رياست جمهوری آمده که جمع آنها می
 http://www.aftabnews.ir/vdcb5zbrhzb5z.html 
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.  گروه های مختلف طبقۀ حاکم، به ويژه هيأت حاکم و نمايندگان مجلس با مسألۀ مهم تورم نيز روبرويند

نه تنها بر رشد اقتصادی و انباشت سرمايه اثر منفی اکم است که بر اقتصاد ايران حی ئنرخ تورم باال

 –سياسی مجلس  يکی از داوهای اقتصادی و.  سياسی نيز برای رژيم دارداتمی گذارد بلکه خطر

 کاهش تورم يا دست کم جلوگيری از افزايش لجام گسيختۀ –آن   های دورانديش تربرای جناحدست کم 

 که اکنون عمَال به رياست مجلس هشتم –الريجانی علی چندی پيش در همين راستا بود که . آن است

  .  تالش مشترک برای مهار تورم را به گروه های مخالف هيأت حاکم پيشنهاد کرد–دست يافته 

  های سياسیداو

 سياست داخلی ) الف

و درگيری بين آنها برای حذف يکديگر و يا  در مجلساهميت حضور گروه های مختلف طبقۀ حاکم 

 هم در –مسائل سياسی .  به کرسی های بيشتر، تنها در داوهای اقتصادی خالصه نمی شودست يابید

.  تر نباشند کم اهميت تر نيستند اگر از مسائل اقتصادی مهم–عرصۀ داخلی و هم سياست خارجی 

 اما نمی شوندهرچند خطوط کلی سياست داخلی و سياست خارجی جمهوری اسالمی در مجلس تعيين 

 چه در زمينۀ شکل قانونی دادن به اين سياست ها و مواضع و چه تا حدی در محتوا و نحوۀ مجلس

  .اجرای  آنها نقش دارد

  سياست داخلیچگونگی به زير کنترل و اطاعت در آوردن کارگران يک مسألۀ دائمی رژيم در زمينۀ

ش سياسی مستقل طبقۀ جنببا آنکه در شرائط کنونی با جنبش سراسری کارگران و به ويژه با . است

، روبرو نيستيم، اما - که بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشور و بزرگترين طبقۀ مولد کشور است - کارگر

سکوت نسبی و تحمل کارگران حدی دارد و وضعيت نابسامان و وخامت روز افزون زندگی آنها نمی 

  . نيستهمان گونه که می بينيم چنينتواند همواره با صبر و تحمل همراه باشد 

 نفر شاغل، يعنی 10 هزار کارگاه با کمتر از 700 ِ  کارگران  سران رژيم به خوبی می دانند که 

آنان به خوبی می دانند که اخراج کارگران به ارادۀ ؛ 12ميليون ها کارگر، مشمول قانون کار نيستند

 ساعت 12ه در قبال بازد  زودک آوچیآارفرمايان آارگاه ها«: به خوبی می دانند که ؛13کارفرما است

کارگران شاغل در % 52نند که  ؛ می دا14» دهندی هزار تومان هم دستمزد نم90 یآار روزانه حت

                                                 
   /13856/04گزاری کار ايران، خبر -  12
    همان جا -  13
   1385 ارديبهشت 16 خبرگزاری کار ايران -  14
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فقر مطلق   خروج از زير خطیها برا  خانوار«؛ می دانند که 15های بزرگ کشور قراردادی هستندواحد

 هرچند در شهرستان ها و 16.» هزار تومان درآمد داشته باشند600 تا 550در شهر تهران بايد ماهانه 

قوقی است که حاقل بيش از حدبسيار  اين رقم کمتر است اما به هر حال فقر مطلق از خط روستا ها

 آنان به خوبی می دانند که .رعايت نمی کنند نيز و غالبَا کارفرمايان حتی آن راکرده است دولت تعيين 

ت عظيم آنان از بيمۀ بيکاری محرومند و ميليون ها کارگر بيکار در ايران وجود دارند که اکثري

سردمداران رژيم به خوبی می دانند . اقل امنيت شغلی بی بهره اندسياری از کارگران شاغل نيز از حدب

که پر شمار ترين قربانيان اعتياد، کارگرانند و اکثريت معتادان از طبقات و گروه های فقير و محروم 

تمام اطالعاتی که در مورد وخامت وضع  (17.ل شده انداز تحصيل، کار و امکانات زندگی تشکي

کارگران آورديم اطالعات رسمی اند و با اطمينان زياد می توان گفت تابلو واقعی از اين هم سياه تر 

  ).است

، )حاکم يا بورژوازی ليبرال غير حاکمو تجاری اعم از بورژوازی بوروکراتيک (بورژوازی ايران 

ارزيابی می » کمونيستی«می دانند و حتی عده ای آن را » دست و پاگير«قانون کار فعلی ايران را 

للی پول، بانک جهانی، صندوق بين الم(های اقتصادی بين المللی آنان برای جلب نظر مساعد نهاد. کنند

ها در زمينۀ آزادی از مؤسسات ارزيابی کشور» ۀ قبولینمر«، گرفتن )...سازمان جهانی تجارت 

ی و ريسک سرمايه، برای رونق بخشيدن به بازار سرمايه و بورس های ايران، به اقتصادی، سود آور

منظور تشويق سرمايه گذاران خارجی و سرمايه داران ايرانی در خارج برای سرمايه گذاری در ايران 

خواستار تغيير قانون کارند به نحوی که اخراج کارگر باز هم آسان تر، هزينۀ او باز هم کمتر و 

  .   تر و در نتيجه وابستگی او به کارفرما بازهم بيشتر شودنا امن و باز هم موقعيت ا

ن واقعيت، مبارزه و اعتراض روی ديگر اي. ک روی واقعيت زندگی کارگری استها که گفتيم ياين

گروه های مختلف بورژوازی حاکم می دانند که به رغم کشتار کارگران در خاتون آباد، به رغم . است

ندج و سقز و ضرب و شتم و دستگيری مه در سن ماه ع های کارگران برای برگزاری اوليورش به تجم
                                                 

    همان جا-  15
    /138627/11جويان ايران ش خبرگزاری دان-  16
اساس تازه ترين بررسی ها کارگران ساده بيشترين شمار معتادان را بر  طبق اعالم پليس مبارزه با مواد مخدر-  17

در حال ) RSA86( در کشور اعتياد ضعيتطبق آخرين ارزيابی و). 2008 ژانويۀ 16بی بی سی (ند تشکيل می ده

  هزار نفر را در آشور در بر گرفته آه البته ميانگين اين محدوده يك700يك ميليون و  هزار تا 800حاضر دامنۀ اعتياد 

دهد،  ديپلم و سيكل هستند آه اين امر نشان مي درصد معتادان زير 70بيش از .  هزار معتاد در آشور است200ميليون و 

 ).1/11/1386ايسنا  (يابد ها نيز افزايش ميشوند، گرايش به اعتياد آن ور ميتحصيالت د هرچه افراد از
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و محاکمۀ فعاالن کارگری، به رغم حمله به کارگران شرکت واحد و سنديکای آنها و ضرب و شتم و 

دستگيری وسيع کارگران، اخراج شمار زيادی از فعاالن سنديکا و محاکمه و زندانی کردن رهبران آن، 

م سرکوب اعتصاب ها و تظاهرات معلمان و دستگيری، محاکمه و محکوم کردن آموزگاران و به رغ

تشکل های آنان، به رغم سرکوب هزاران کارگر اعتصابی کارخانۀ نيشکر هفت تپه و تعقيب و 

جنبش کارگری از پای ها  ببنددستگيری فعاالن اين جنبش، آری به رغم همۀ اين سرکوب ها و بگير و

حزب انقالبی طبقۀ کارگر ايران با آنکه هنوز به ايجاد تشکل سياسی مستقل خود يعنی . تننشسته اس

 و اتحاد آنها در های صنعتی کارگران مزدیسنديکا و تشکل های توده ای سراسری خود يعنی کارگران

های دينی نائل  از دولت، کارفرما، احزاب و نهادفدراسيون ها و کنفدراسيون های سنديکائی مستقل

اينها را بورژوازی ايران می داند و به همين . 18نشده اند اما دست از مبارزه نکشيده اند و نخواهند کشيد

                                                 
ِ يدی يا فکری ( سنديکائی است که کارگران مزدی، سنديکای صنعتیمنظور از  -  18 حرفه ها و تخصص های )  

سنديکای صنعتی در اين مفهوم از حدود دهۀ . شاورزی يا خدماتی را در خود متشکل کند يک رشتۀ صنعتی، کمختلف

، با »سنديکای صنفی«مفهوم و پراتيک سنديکای صنعتی با مفهوم و پراتيک عقب ماندۀ . آخر سدۀ نوزدهم شکل گرفت

ق دارد و بيانگر وحدت بسيار و با مفهوم و پراتيک محدود کنندۀ سنديکای حرفه ای فر» صنف«مفهوم پيشاسرمايه داری 

که دامنۀ آن تمام واحدهای  (صنعتی در يک سنديکای .وسيع تر کارگران مزدی فراتر از تمايزات حرفه ای آنها است

 و تخصص های زياد و متنوعی وجود دارند اما همۀ آنها در سنديکای همان هاحرفه )  معين در يک کشور استصنعت

متشکل )  تر مانند فدراسيون ها يا کنفدراسيون های سنديکاهای صنعتی و خدماتی ديگرو نيز در اتحادهای وسيع (صنعت

 اداره، بيمارستان، دانشگاه، مدرسه و غيره همچون می شوند و واحد پايه ای سنديکای صنعتی، کارخانه يا محل کار

حرفه جدائی بر سازمانی درکی عقب مانده است که از نظر » سازمان صنفی کارگران«درک از سنديکا همچون . است

کارگران از پيشه وران و کارفرمايان کوچک و متوسط  عدم جدائیبر ای کارگران و تثبيت اين جدائی از يک سو و 

ديدگاهی که سنديکا را سازمان . متکی است) و در واقع در رأس صنف قرار دارند» جزء صنف اند«چون آنها هم (

است ها و مبارزات کارگران مزدی را از پيشه وران و صنعتگران مستقل جدا صنفی کارگران می داند بعضَا منافع، خو

در مواردی هم که به اين جدائی و تمايز قائل است مبارزۀ سنديکائی را در مطالبات حرفه ای و در نهايت . نمی کند

و اجتماعی برخی خواست های اقتصادی خاص محدود می کند و مبارزۀ سنديکاها برای خواست های عام اقتصادی 

مانند ساعات قانونی کار روزانه، مزد حد اقل، بازرسی محيط و شرائط کار از سوی نمايندگان کارگران، آموزش 

کارگران، سن و حقوق بازنشستگی، نظارت بر اجرای قانون کار، نظارت برعدم تبعيض در زمينه های جنسی، ملی، 

 و مشاغل، برابری مزد زنان با مردان در برابر کار يکسان، مذهبی و عقيدتی، سنی و غيره در محيط کار، مسؤليت ها

به همين طريق در اين ديدگاه از مبارزات سياسی سنديکا . مذاکرات و پيمان های دسته جمعی و غيره را ناديده می گيرد

انی از  مانند مبارزه برای آزادی های دموکراتيک، حق اعتصاب، گردهمائی و تظاهرات، پشتيبمختلفدر زمينه های 

مبارزات زنان، حمايت از حقوق کارگران مهاجر، حمايت از جنبش دانشجوئی، مبارزه با جنگ های تجاوزکارانه و 

 خواه به صراحت –اين ديدگاه . دخالت های امپرياليستی، مبارزه با ميليتاريسم و شووينيسم و غيره و غيره خبری نيست

  . می کندارزيابی» غير سياسی« سنديکا را –بگويد يا نه 



 18 

دليل يکی از موضوعات مهم مجلس آينده اتخاذ تدابير سرکوبگرانه و فريبکارانۀ بيشتری برای سرکوب 

محجوب و جلو دار کانديدا شدن عناصر ضد کارگری مانند . نحرف کردن مبارزات کارگران استيا م

   .در راستای همين تدابير است) »نمايندۀ کارگران«به اسم (زاده  برای نمايندگی مجلس 

 فعاالن اين جنبش يم که به رغم سرکوب جنبش زنان در شکل های مختلف،همچنين شاهد اين واقعيت

ات ديگر مبارزنداشته اند و جنبش زنان از نظر اهداف، شيوۀ مبارزه و پيوندش با دست از تالش بر

بانه و بورژوائی اين اکنون جنبش زنان در انحصار گرايش اصالح طل. اجتماعی راديکال تر شده است

اقتصادی (، پيوند ارگانيک - و جنبش چپ به طور کلی -در ميان فعاالن چپ جنبش زنان . جنبش نيست

 تدريج به ن زنان بهجنبش زنان با جنبش کارگری و منشأ پرولتری جنبش مدر)  اجتماعی و سياسی–

اين  به همين طريق پيوند نزديک جنبش زنان با جنبش دموکراتيک عمومی و. رسميت شناخته می شود

واقعيت که بدون آزادی زنان و برابری آنان با مردان در همۀ زمينه ها، از دموکراسی واقعی نمی توان 

کم اين شناخت ها در مورد سخن گفت، دست کم از لحاط نظری مورد پذيرش قرار می گيرد و کم 
                                                                                                                                                         

متخصصان مسائل «از سوی حزب توده، احزاب بورژوائی سنتی و » سازمان صنفی«درک از سنديکا همچون 

تأسفانه از جانب بسياری از جريان های چپ مو ران رواج يافته بورژوازی و سنديکاليست های راست در اي» کارگری

حزب تودۀ ايران در سند .  اند نيز پذيرفته شده استايران که مدعی مرزبندی با اين درک های بورژوائی و راست روانه
در جنبش کارگری سنديکا به معنی «: چنين می خوانيم) 1380انتشارات حزب تودۀ ايران، بهمن (و جنبش کارگری 

منشور جبهه ملی عين همين درک از سنديکا را در ). تأکيد از ما است(» سازمان صنفی طبقۀ کارگر و زحمتکشان است
در اين سند دربارۀ تعريف سنديکا چنين . ، مشاهده می کنيم1386 تير 30 شورای مرکزی جبهه ملی ايرانوب  مصايران

همه صنف ها حق ايجاد همبستگی های حرفه ای در قالب :  همبستگی های صنفی و کارگری-۵ بند «: می خوانيم

ايی که در بنگاه های اقتصادی اشتغال بکار کارگران، کارمندان و ديگر گروه ه. کانون، سنديکا يا اتحاديه را دارند

حق تشکيل اتحاديه يا سنديکا را برای دفاع از حقوق قانونی و تالش برای بهبود شرايط زندگی و کار و تضمين دارند، 

اتحاديه ها نيز حق دارند برای افزايش قدرت رسيدن به هدفهای خود، اقدام به ايجاد . امنيت شغلی خود را دارا هستند

بدين سان می بينيم که جبهۀ ملی هم مانند ).  تکيه بر کلمات از ما است(» قت يا دائم بصورت فدراسيون کنندالفهای موائت

 به شرط اينکه در بنگاه –» کارگران و کارمندان و ديگر گروه ها«حزب توده سنديکا را سازمان صنفی می داند و برای 

به عبارت . شان قائل است» ق قانونیبرای دفاع از حقو«يا سنديکا اديه  حق تشکيل اتح–های اقتصادی شاعل باشند 

مانند اکثريت مؤسسات آموزشی، بهداشتی و درمانی، ادارات، تعاونی ها،  (مؤسسات غير اقتصادیديگر کارکنان مزدی 

ر انتفاعی، و غي» نيکوکاری«، مؤسسات - که غالبَا اقتصادی و انتفاعی نيستند –شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل شهری 

  !و نيز بيکاران طبق اين تعريف حق تشکيل سنديکا ندارند) شهرداری ها، نيروهای نظامی و انتظامی و غيره

و ) 214-330ص (نقد کمونيسم کارگری حکمت برای بررسی بيشتر درک های مختلف از سنديکا به کتاب  

اين نوشته ها بر روی سايت . جوع کنيد رجنبش کارگری چيست؟ و موانع ذهنی ايجاد تشکل های کارگریمقاالت 

www.aazarakhsh.org قابل دسترسی اند .  
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ها و خواست های دموکراتيک انعکاس خود را در شعاررابطۀ جنبش زنان با جنبش کارگری و جنبش 

  .مبارزاتی جنبش راديکال زنان نيز نشان می دهد

 شمار: دانشجوئی می توان مشاهده کردهمين راديکال شدن و گرايش به چپ را در مورد جنبش 

 نيز صفوف طلبو اصالح ليبرال ون يزيس نه تنها از رژيم حاکم بلکه از اپوفزاينده ای از دانشجويان

خود را جدا می کنند و نزديکی خود را به جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش برای رفع ستم و تبعيض 

عمل مبارزاتی خود محتوا به ملی و جنبش دموکراتيک و ضد امپرياليستی اعالم می دارند و می کوشند 

خاستگاه اجتماعی شمار زيادی از : زمينه های عينی اين امر متنوع اند.  دهند ایو شکل تازه

دانشجويان، طبقات پائين و متوسط پائين جامعه است که با فداکاری خانواده های خود و تالش فردی 

فراوان و پذيرش انواع محروميت ها به دانشگاه راه يافته اند، چشم انداز نه چندان روشن از نظر 

هائی پائين تر از سطح تحصيل و تخصص  تحصيل کردگان بيکارند يا به کارشمار زيادی از(ال اشتغ

چون اينها عمدتَا در اختيار (، موانع دست يابی به پست ها و مسؤليت های مناسب )خود اشتغال دارند

ابری ها ، مشاهدۀ نابر)وابستگان رژيم و يا عناصری هستند که خود را با هر وضعيتی انطباق می دهند

و تبعيض های خيره کننده در سطح جامعه و از جمله تبعيض های جنسی، مذهبی و ملی، دخالت پليسی 

در زندگی خصوصی و عاطفی جوانان، اختناق، تعصب مذهبی، دخالت حراست و نيروهای حزب 

ادان در اللهی در جلوگيری از آزادی بيان نظر و انديشه، فعاليت و تشکل های مستقل دانشجويان و است

اما اينها تنها دالئل مبارزه جوئی دانشجويان . دانشگاه، وابستگی و بی لياقتی مديران دانشگاه ها و غيره

ها و اهی که رژيم به رغم انواع سانسوردست يابی دانشجويان به اطالعات، دانش و آگ. و جوانان نيستند

يان از عقب ماندگی اجتماعی و ممنوعيت ها قادر به جلوگيری از پخش آن نيست، نارضائی دانشجو

ها و توانائی هاشان، سلطۀ خرافات و تاريک انديشی و درک اين نبود شرائط برای شکوفائی استعداد

واقعيت که در جمهوری اسالمی چشم انداز آزادی و زندگی بهتر، صلح و امنيت فردی و اجتماعی و 

های فراوانی در برابر تکامل  و ديوارانعهنری در جامعه وجود ندارد و مو ارتقای فکری، فرهنگی و

آزاد توانائی ها، انرژی، احساسات و خواست هايشان قد کشيده، آری همۀ اينها زمينه های زنده و 

ملموس جنبش دانشجوئی و جنبش جوانان به طور کلی و راديکال شدن اين جنبش ها را تشکيل می 

  . دهند

سياسی خود عالوه بر سرکوب آزادی های سياسی و استثمارگران حاکم برای تداوم سلطۀ اقتصادی و 

مدنی مردم به اسارت روحی و تخدير ذهنی آنها و دچار کردن شان به توهمات و آرزوهای پوچ و به 

. سوق دادن و تهييج کردن شان در جهت اين اوهام، آرزوها و اهداف خيالی يا ارتجاعی روی می آورند

 يا منحرف  روش های استثمارگران برای سرکوب، کنترل وتکيه بر توهمات دينی يکی از کارآ ترين
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رژيم جمهوری اسالمی از تجربۀ طوالنی در اين . در طول تاريخ بوده استکردن مبارزات توده ها 

اما رسوا بودن اين فريبکاری مانع از آن نشده است که . سوای استثمارگران بهره مند استفريبکاری ر

بتنی بر قدرت دينی هر چيزی را که می خواهد به تصويب برساند و م» حکم حکومتی«رژيم با تکيه بر

د حتی مصوبات خود را پس با تکيه بر همين استبداد دينی نمايندگان مجلس شورای اسالمی را وادار کن

رژيم برای توجيه سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دموکراتيک عام مردم، مبارزۀ . بگيرند

ن برای رفع ستم ملی، جنبش دانشجويان و جوانان، برای خواب کردن مردم و ملت های زير ستم ايرا

های  در حوزه ها و مدارس دينی و نهادکارگزاران ايدئولوژيک خود کردن جيبرسرانجام به منظور پ

عالوه بر کارکرد ايدئولوژيک . 19تبليغاتی مذهبی بودجه های هنگفت و فزاينده ای اختصاص می دهد
                                                 

در برخی عناوين برخوردار )  درصدی۶٠٠گاه ( از افزايش چندين برابری ٨٧های دينی در سال   فعاليتۀبودج - 19 

ايت از آموزش های دينی و حم «ۀ سال آينده ذيل برنامۀز به نقل از ايران نيوز، در بودجبه گزارش شيعه نيو .شده است

 چشم می خورد که در قياس با  هزار تومان به١٠٠ ميليون و ۶٢٠ ميليارد و١۵وزارت ارشاد رقم » فرهنگی و هنری

 .حکايت می کند)  درصدی۶٣٩( برابر ٧از رشد بيش از )  هزار تومان١٠٠ ميليون و ١١١ ميليارد و ٢( امسال ۀبودج

 هزار تومان به ۵٠٠ ميليون و ١۶٧ ميليارد و ۴از رقم » ليتهای فرهنگی در مساجد گسترش فعاۀبرنام «ۀهمچنين بودج

برنامه حمايت «بر اساس اين گزارش  .است) برابر۴( درصد رشد ٣٠٧ ميليارد تومان رسيده است که حاکی از ١٧رقم 

 ٣٢ سال آينده به ۀودجليارد تومان بوده است که در ب مي٩ امسال ۀدر بودج» های فرهنگی و دينی و هدايت فعاليت

  . درصد است٢۶۴ رشد ۀومان تبديل شده است که نشان دهند هزار ت٨٠٠ ميليون و ٨٢۵ميليارد و 

 ديگری است که در ۀنيز عنوان برنام»  کشورحمايت و بزرگداشت شخصيتهای فرهنگی و دينی در داخل و خارج از«

 هزار تومان بودجه ٢٠٠ ميليون و ۶١٩ين برنامه از امسال ا.  برابر داشته است٧ سال آينده رشدی معادل ۀبودج

  ). درصد رشد۶٠۶معادل  (می شود ميليون تومان ٣٧۶ ميليارد و ۴برخوردار شده بود که سال آينده تبديل به 

 ۀذيل مجموع» حانيون و مبلغان دينی شناسايی، جذب، آموزش و اعزام روۀبرنام«حال حاکی است اين گزارش در عين  

 ميليون تومان بوده است که در سال آينده ۶١۴ ميليارد و٩اين رقم امسال . د از کاهش برخوردار شده استوزارت ارشا

 ۀبرنام«ين گزارش همچنين حاکی است ا . درصدی است٨٠ ميليارد تومان محدود شده است که حاکی از کاهش ٢به رقم 

 ارشاد رديفی نداشته اند  امسال ذيل وزارتۀ بودجکه در» ايت از امور اهل سنت حمۀبرنام«و » مسابقات قرآنی و دينی

 حمايت از ۀبرنام« ميليون تومان و ۶۴٠» دينی مسابقات قرآنی و ۀبرنام«. ه رديف مستقلی يافته اند سال آيندۀدر بودج

  . هزار تومان۶٠٠ ميليون و ٨۴ ميليارد و ٩» امور اهل سنت

  http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=86121501 :منبع

مرکز «و » مرکز مديريت«، »شورای عالی«، »دفتر تبليغات اسالمی«با عناوين گوناگونی چون »  قمۀ علميۀحوز«

کند و اين البته جدا از ارقامی است که   ميليارد ريال از بودجه عمومی دولت دريافت می1100جمعًا بيش از » خدمات

به .) ..ينی، مرکز جهانی علوم اسالمی و سه آموزشی امام خمسؤسازمان تبليغات اسالمی، م(تحت عناوين ديگر 

 بودجه، عالوه بر رقم ۀود احمدی نژاد، هنگام ارائه اليحبه تصريح خ. يابد  سياسی رژيم اختصاص می-ارگانهای مذهبی

 600ها و   ميليارد ريال برای مصلی300شود  پرداخت می» ها و مدارس علميه  ساخت حوزه«قابل توجهی که برای 

  .ميليارد ريال برای مساجد اختصاص يافته است
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قاتی استثمارگران به ضد استثمار شوندگان و ستمديدگان و تأمين مالی تبليغ و ترويج بطدين در مبارزۀ 

های دينی انگيزه ای ديگر برای  هنگفت از خزانۀ عمومی برای نهاددينی، تالش برای اختصاص مبالغ

  !می کنند» هم زيارت و هم تجارت«شرکت روحانيان در انتخابات است و اينان از اين طريق 

  ت خارجی سياس) ب

گفتيم مجلس در تعيين سياست، از جمله در سياست خارجی جمهوری اسالمی، نقش تعيين کننده ندارد 

جناح های مختلف يا دست کم گروه های حاکم در » به خط کردن«اما در بيان رسمی اين سياست و در 

ر عامل تأثير سياست خارجی جمهوری اسالمی از چها.  معينی ايفا می کندشزمينۀ سياست خارجی نق

سياست داخلی (منافع سرمايه داران و زمينداران حاکم ) 2ايدئولوژی پان اسالميستی، ) 1: می پذيرد

منافع و اهداف قدرت های موجود در ) 4مناقع و اهداف امپرياليسم در منطقه و ) 3) جمهوری اسالمی

  .    منطقه

را هدف و آرمان خود » هانی اسالموحدت امت اسالمی و حکومت ج«ايدئولوژی پان اسالميستی که 

سازمان ها  ِ   در عمل اما اين مانع از آن نمی شود که در سياست و،اعالم می کند مبتنی بر توهم است

 سال 150اين ايدئولوژی در طول . بگذارد طبقات اجتماعی اثر اليه ها و، گروه هاو نيز و احزاب 

شبه ، ايران، مصر، )و ترکيه( عثمانی ش ها درگذشته در سياست يک رشته حکومت ها، احزاب و جنب

هم پيش از استقالل و هم در پاکستان و تا حدی بنگالدش پس از جدائی شان از هند و از (قارۀ هند 

پايگاه اجتماعی پان اسالميسم را بر حسب زمان . ، اندونزی، افغانستان و غيره نقش داشته است)يکديگر

، تجار و گاه بخش هائی )ب منصبان نظامی و اداری وابسته بدانهاو بخشی از صاح( فئودال ها ،و مکان

در ايران سياست پان اسالميستی .  از بورژوازی صنعتی و خرده بورژوازی شهری تشکيل می داده اند

صدور « به رغم تالش های طرفداران سخت و سفت اش که در گفتمان و عمل -جمهوری اسالمی 

 توان شکل دهی به سياست خارحی را نداشته و غالبَا به خودی خود، -تظاهر می يابد » انقالب اسالمی

اين جريان تنها در ترکيب با منافع و سياست داخلی سرمايه داران . نقش آن تبليغاتی و تهييجی بوده است

 و نه تنها مؤلفۀ آن -و زمينداران حاکم و همچون يکی از مؤلفه های سياست خارجی جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی نوعی ) و داخلی(عنصر يا مؤلفۀ ديگر سياست خارجی . و می کند عمل کرده -

شعار . هم می آميزددر) شيعی(المی  اسگفتمانه با ت کو ناسيوناليسم اس) فارس(شووينيسم ايرانی 

اما علت اينکه . خامنه ای بيان اين ملغمۀ پان اسالميسم و شووينيسم است» اتحاد ملی و انسجام اسالمی«
                                                                                                                                                         

  http://asre-nou.net/1386/bahman/12/m-budjet.html:  منبع
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ژوازی بزرگ ايران اين سياست خارجی را می پذيرد يا خود را با آن وفق می دهد يا دست کم به بور

های بقا و رشد وقعيت کنونی اين بورژوازی و نيازمخالفت فعال و مؤثر با آن روی نمی آورد بايد در م

هائی ضادران، به رغم ناهماهنگی ها و تسرمايه داری اي. جو شود و مورد بررسی قرار گيردآن جست

که روبنای سياسی و حقوقی حاکم با تکامل نيروهای مولد و با روابط توليد سرمايه داری دارد در سال 

له ماز ج(های اخير از رشد و گسترش معينی برخوردار بوده و به لطف استثمار شديد کارگران 

باال رفتن قيمت و انتقال بخشی از ارزش اضافی کارگران جهان به ايران از طريق ) کارگران مهاجر

ت تشکيل سرمايۀ که نسبديديم . استنفت، انباشت سرمايۀ قابل مالحظه ای در ايران صورت گرفته 

. پايدار ناخالص به توليد ناخالص داخلی در ايران طی سال های اخير رقم باالئی را تشکيل می دهد

تجاری بزرگ و هم  هم بورژوازی بوروکراتيک و –بورژوازی ايران، به ويژه بورژوازی بزرگ، 

ها برای سود بيشتر و  سرمايه و ثروت هنگفتی انباشته اند وعطش آن–بخش باالئی بورژوازی ليبرال 

از جانب جناح » سياست طرد«و » انحصار طلبی«يکی از دالئل مهم . انباشت باالتر روز افزون است

اهرم های تصميم گيری  هم رحم نمی کند اين است که خوان يغما و» خودی«حاکم که به نيروهای 

حجم اين سرمايه های انباشت شده به حد . در دست های هر چه محدود تری متمرکز شوداقتصادی 

) از جمله در پرتو خصوصی سازی(کافی باال و چشم انداز دست يابی به سرمايه ها و سود های آينده 

 هيچ پستی و جنايتی چنان وسوسه انگيز است که بورژوازی حاکم برای در انحصار داشتن آن از

رويگردان نيست و بورژوازی ليبرال برای دست يابی به تکه ای از آن از هيچ سازش و پذيرش مذلتی 

  20ابا ندارد

يران د به ويژه در ميان م– البته به دليل پائين بودن نسبی سطح فن آوری و دانش مديريت و اقتصاد 

که به معنی (پائين است » و بهره وری سرمايهراندمان « به اصطالح کارآئی و يا –باالی اقتصادی 

، به عبارت ديگر استفادۀ بهينه از )نيستپائين بودن شدت استثمار کار و يا پائين بودن نرخ سود 

رشد بيشتر سرمايه . 21صورت نمی گيرد) چه ماشين آالت و تاسيسات و چه مواد خام(سرمايۀ ثابت 

اما گسترش بازار و توسعۀ اقتصادی از . است) رجیداخلی و خا(داری ايران در گرو گسترش بازار 
                                                 

  . نگاه کنيد2 به پيوست -  20
، ماشين ها، تأسيسات، مواد خام و کمکی(و بهينه از سرمايه » خرد ورزانه« است که اگر استفادۀ منظور اين -  21

صورت می گرفت نرخ استثمار و ) زمين، معدن، جنگل، دريا، رودخانه و غيره(يد سائل تولو ديگر و) انرژی و غيره

ثمار و نرخ نرخ است. ش می يافت و از اين هم که هست بيشتر می شدينرخ سود، به شرط ثابت ماندن عوامل ديگر، افزا

های سرشار ترس از ن سود به رغم عطش بورژوازی به ايسود عوامل محرک بورژوازی به سرمايه گذاری اند اما

هنوز باعث می شود که سرمايه گذاران خصوصی ) اساسَا به دالئل سياسی و بين المللی(امنی برای سرمايه  خطر و نا

  .داکثر خود وارد ميدان نشوند و تا حدی دست به عصا حرکت کننبا توان حد) خارجیداخلی و (
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يعنی سيستم امپرياليستی و از » جامعۀ جهانی«با ) اگر نگوئيم دوستانه(يک سو نيازمند روابط عادی 

ح مزيت های سوی ديگر داشتن يک رشته نقاط قوت و برگ های برندۀ فنی يا اقتصادی يا به اصطال

موانعی که روبنای حقوقی، سياسی و فرهنگی رژيم حاکم در گذشته از ناهنجاری ها و . رقابتی است

مهوری اسالمی در وضعيت کنونی از ج ايرانِ ورده، اقتصادی و صنعتی به وجود آبرابر توسعۀ 

برگ های . ستشرائط سياسی مناسب بين المللی برای گسترش بازار و توسعۀ اقتصادی بهره مند ني

يروی کار ارزان، انرژی ارزان، مواد خام کشاورزی و صنعتی برندۀ سرمايه داری ايران عبارتند از ن

نسبتَا فراوان، يک رشته امکانات حمل و نقل و ارتباطات، بازار داخلی ای که هنوز امکان گسترش 

ميانه، آسيای مرکزی و وردارد و موقعيت جغرافيائی مناسب برای داشتن جايگاهی ويژه در بازار خا

اين امکانات هرچند می توانند در صورت ). نفت و گاز(ار جهانی انرژی جنوبی و نيز تا مدتی در باز

شتر يجذب سرمايۀ بيشتر و جذب نيروی کار متخصص امکان توسعۀ اقتصادی و صنعتی و رشد ب

سرمايه داری را فراهم کنند اما نبود شرائط سياسی بين المللی مساعد برای جمهوری اسالمی، عالوه بر 

در ( سرمايه داری ايران کنون يکی ازموانع تحقق توسعۀتا ذاتی اين رژيم، موانع و ناهنجاری های

  .بوده است) هائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی و غيرهسطح کشور

و برقراری روابط عادی با » تنش زدائی« درست به همين دليل است که بورژوازی ليبرال خواهان 

است و از اين رو » نظام جهانی« و سياسی در و ادغام اقتصادی) سيستم امپرياليستی(» جامعۀ جهانی«

ی کند به قر و لند روی و نيز به خاطر خطرهائی که در سياست خارجی جمهوری اسالمی احساس م

پرسشی که پيش می آيد اين است که آيا سياست خارجی جمهوری اسالمی صرفَا مبتنی بر . می آورد

های اپوزيسيون  آن گونه که برخی نيرو-است  زدن ناشی گری، تعصب پان اسالميستی يا نعل وارونه

مبارزه با سلطه گران و تأمين حق مسلم « يا آن گونه که خود رژيم ادعا می کند در جهت -بيان می کنند

  است و يا اصوَال معنی و منطق ديگری دارد؟» ايران

و هدف اين سياست د.  ادامۀ سياست داخلی او است از ديگاه ما سياست خارجی جمهوری اسالمی

  .گسترش نفوذ و هژمونی منطقه ای) بقا  و ب) الف: بنيادی و به هم پيوسته دارد

که واليت فقيه يکی از آنها منظور از بقا، بقای رژيم جمهوری اسالمی با ويژگی های اصلی آن است 

 آن و در همان حال يکی از گفتمان های به وجود آمدنزمان يکی از دغدغه های اساسی رژيم از . است

اين البته يک واقعيت است .  به ضد جمهوری اسالمی بوده است»توطئۀ دشمنان«دائمی تبليغاتی رژيم، 

، رژيم مطلوب يا - با آنکه با پذيرش و تأييد امپرياليسم بر سر کار آمد -که رژيم جمهوری اسالمی 

لف برخی از قابل انکار نيست که در موقعيت های مخت. نيستمطلوب ترين رژيم برای امپرياليسم 
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های اقتصادی و ديپلوماتيک و تهديد حملۀ فشارعمال با نفوذ در آمريکا و اروپا با  ِامحافل حاکم و يا 

آن بوده اند ضمن آنکه جناح های مختلف » تغيير رفتار«رژيم، تغيير آن يا » استحالۀ«نظامی در صدد 

رژيم با اغراق در . دی نداشته انداميرياليستی در مورد نحوۀ برخورد به رژيم، نظر و استراتژی واح

مورد تالش های قدرت های بزرگ به ضد خود و البته پوشاندن حمايت ها و سازش های همان قدرت 

. منان خارجی بد نام و سرکوب کندها، می کوشد هر جنبش اعتراضی مردم را با اتهام کارگزاری دش

 و 62 تا 58بال سرکوب خونين سال های بقای جمهوری اسالمی، به ويژه پس از تثبيت قدرت آن به دن

 اساسَا به موقعيت اين رژيم در 1367پس از پايان جنگ با عراق و کشتار زندانيان سياسی در سال 

منطقه و در جهان وابسته است و به طور مشخص با گسترش نفوذ سياسی و اقتصادی آن در منطقه 

  .پيوند دارد

امپرياليسم در منطقه از يک سو و با اهداف و سياست قدرت در اينجا است که رژيم با اهداف و سياست 

آسيای طی دهه های اخير در منطقۀ خاورميانه، . های منطقه ای از سوی ديگر مواجه می شود

مرکزی، قفقاز و قفقاز شمالی تحوالتی رخ داده و نيز در قدرت های سياسی و اقتصادی جهان تغييراتی 

رش نفوذ سياسی جمهوری اسالمی و تالش او در راه تبديل شدن صورت گرفته که زمينه را برای گست

، 1967نبال جنگ های دميانه به کاهش نفوذ مصر در خاور.  قدرت منطقه ای فراهم کرده استبه

 و قرارداد کمپ ديويد، کاهش نفوذ روسيه در اين منطقه و نيز در آسيای ميانه پس از شکست در 1973

بال جنگ به دن عراق رژيم بعثف ا و سرانجام فروپاشی شوروی، تضعيافغانستان و عقب نشينی از آنج

، سقوط طالبان، بر سر کار آمدن نيروهای نزديک به 2003 در سال آنبا ايران و جنگ خليج و سقوط 

ديک به رژيم در حيات اجتماعی و سياسی افغانستان و زجمهوری اسالمی در عراق و نفوذ نيروهای ن

ب اهللا در لبنان به ويژه پس از عقب نشينی اسرائيل از لبنان در سال زابی حسرانجام نفوذ و قدرت ي

 و بر سر کار آمدن حماس در فلسطين همگی وضعيت 2006 روزۀ تابستان 33 و جنگ 2000

باال رفتن قيمت نفت در سال های اخير . مساعدی برای گسترش نفوذ جمهوری اسالمی فراهم آورده اند

وليد کنندۀ بزرگ نفت و گاز که در خليج فارس و تنگۀ هرمز حضور دارد نيز و جايگاه ايران همچون ت

: اما جمهوری اسالمی در خأل عمل نمی کند. تر ساخته استبرای رژيم مساعداين وضعيت را 

امپرياليسم آمريکا پس از تضعيف و زوال ناصريسم در مصر، با کارگردانی قرارداد کمپ ديويد؛ با 

ر لبنان؛ با سرکوب و تضعيف جنبش فلسطين به کمک اسرائيل و اردن؛ با حضور سياسی و نظامی د

تقويت اهداف توسعه طلبانه، اشغالگرانه و الحاقگرانۀ اسرائيل؛ با تقويت و تسليح ارتش ضياءالحق در 

و برای جنگ با نيروهای ) حتی پيش از حملۀ شوروی به افغانستان(پاکستان و نيروهای جهادی 

 ل افغانستان؛ با ايجاد ائتالفی بزرگ برای تهاجم نظامی وسيع به خليج فارس واغشوروی پس از اش
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 به کويت؛ با حمله به افغانستان برای برانداختن طالبان و القاعده که ديگر صدامعراق پس از حملۀ 

برای مقاصد او مفيد نبودند بلکه در سياست های او اخالل می کردند؛ با تقويت اقتصادی و تسليح 

 نظامی مشرف برای حفظ و گسترش نفوذ آمريکا در آسيای مرکزی و آسيای جنوبی؛ با حکومت

تالش برای ايجاد پايگاه های دائمی نظامی در عراق، امير نشين  ،سرنگون کردن صدام، اشغال عراق

ميانه، خاور(مام اين منطقۀ بزرگ های خليج فارس، افغانستان، قفقاز و ماورای قفقاز در صدد است ت

سلطۀ خود به زير  ،بر می گيردايران را نيز در، منطقه ای که )ی مرکزی، قفقاز و ماورای قفقازآسيا

  :مهم ترين اين اهداف چنين اند.  تحکيم کنددر آورد يا سلطۀ خود را در آنجا حفظ و

های ين منطقه برای پاسخ گوئی به نيازکنترل منابع نفت و گاز و شبکه های انتقال آنها در ا -

االت متحده که به ويژه در سال های آينده به تنگنای اقتصادی حياتی بدل خواهد شد و انرژی اي

 برای تأمين منافع شرکت های نفتی چند مليتی،

  تضمين کنترل جريان نفت و امنيت آن  در خليج فارس، دريای عمان و اقيانوس هند، -

 آسيای مرکزی، قفقاز و ميانه،خاور(راتژيک استثنائی اين منطقه بهره برداری از موقعيت است -

که (به منظور مهار قدرت نوظهور چين ) ماورای قفقاز و دست کم بخشی از آسيای جنوبی

 20 تا 10اساس بسياری از پيش بينی ها در راه تبديل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان در بر

زگشت به و روسيه که قدرت نظامی و اقتصادی خود را باز سازی می کند و با) سال آينده است

 موقعيت گذشته را در سر می پروراند،     

 تضمين امنيت سرمايه در منطقه برای استثمار نيروی کار ارزان و نسبتَا ماهر و دستيابی به  -

  ،آنبازار رشد يابندۀ 

ميانه و همچون متحد  نظامی و اقتصادی در خاورتقويت اسرائيل همچون قدرت برتر -

 اليسم غرب در منطقه، استراتژيکی و پايگاه سلطۀ امپري

هم بندی ائتالف ها و بلوک های و سر) به ويژه خليج فارس( منطقه هایفروش اسلحه به کشور -

 نظامی  زير کنترل خود در اين منطقه،

گسترش قلمرو نفوذ و حوزۀ زير پوشش ناتو و تقويت و تغيير شکل اين پيمان برای تداوم سلطۀ  -

کشورهای  توسط زينه های مالی و نيروی نظامی آنامپرياليسم آمريکا و تأمين بخشی از ه

د يا در صدد های اروپای مرکزی، شرقی و بالکان که به ناتو پيوسته اناز جمله کشور(اروپائی 

 . به آسيای مرکزی و قفقازباز کردن پای ناتو و) پيوستن بدانند

يک ) راتر از آن استفبر می گيرد اما بوش را نيز در» خاور ميانۀ بزرگ«که (در اين منطقۀ بزرگ 

ی محلی مانند اسرائيل، ترکيه، پاکستان، مصر و عربستان وجود دارند که به امپرياليسم رشته قدرت ها
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ع ويژه ای متمايز از  پاکستان منافها به ويژه ترکيه وهر چند طبقات حاکم اين کشور(اند آمريکا نزديک 

 ای مطابق سياست آمريکا عمل می کنند اما در منافع آمريکا نيز دارند و نمی توان گفت در هر زمينه

امپرياليسم آمريکا همچنين ). نزديک به آمريکا به حساب آوردمجموع می توان آنها را متحد و يا 

خواستار تبديل افغانستان و عراق به متحدان نظامی خود در منطقه است ولی در شرائط کنونی نمی 

  .محو نفوذ سوريه و ايران در لبنان استتواند روی آنها حساب کند، همچنين در صدد 

اساس به بر،  آن استگرفتاربا درک مشکالتی که آمريکا در وضعيت کنونی  ،جمهوری اسالمی ايران

با برتر منطقه ای يل شدن به قدرت برای تبدش را سياست  خود، شرائط مساعد به نفعوجود آوردن

: ه باالتر هم بدانها اشاره کرديم عبارتند ازاين شرائط مساعدی ک. اطمينان بيشتری به پيش می برد

تضعيف يا از ميان رفتن يک رشته قدرت های منطقه ای، فرو رفتن امپرياليسم آمريکا در باتالق جنگ 

ی از نيروهای حاکم يا خهای عراق و افغانستان، نفوذ سياسی و ايدئولوژيک جمهوری اسالمی در بر

و در نتيجه افزايش قدرت آنها و قيمت  نفت و گاز یيش تقاضامؤثر درعراق، لبنان و افغانستان، افزا

، قدرت يابی چين، روسيه و هند که در صدد گسترش بازار و منطقۀ نفوذ خود و  ايرانمالی دولت

 تحکيم موقعيت اقتصادی، سياسی و استراتژی خود به ويژه در آسيای مرکزی و جنوبی و خاور ميانه 

مانی که  و تا آنجا که اينان به قدرت برتر و انحصاری در اين مناطق و نزديک هستند و اين امر تا ز

تبديل نشده اند و به طور عينی در مقابل نفوذ آمريکا عمل می کنند از نظر تاکتيکی می تواند مورد بهره 

درت های محلی ق نکتۀ مهم ديگر اين است که هيچ يک از .گيردقرار المی برداری رژيم جمهوری اس

خواه . ارندان در منطقۀ خليج فارس و منافع جمهوری اسالمی ايران در اين منطقه را ندموقعيت اير

که نزديکی جمهوری اسالمی با (صرفَا در جهت پيشبرد اهداف پان اسالميستی باشد سياست رژيم 

سياست آن در لبنان، فلسطين، تالش برای پيوستن به اتحاديۀ عرب وغيره   اندونزی، سودان، مالزی، و

و خواه پان اسالميسم صرفَا با هدف تبليغاتی از جانب رژيم به پيش کشيده شود ) ن را تداعی می کننداي

، يا تبديل شدن  ای برتراين را نمی توان انکار کرد که تالش رژيم در جهت تبديل شدن به قدرت منطقه

 ويژه بورژوازی عينی در جهت پيشبرد منافع بورژوازی بهم ، استراتژیقدرت هژمونيک منطقه ایبه 

اين امر به ويژه از اين جهت نيز معنی پيدا می کند که سرمايه داری ايران تنها از راه . بزگ ايران است

نخواهد توانست دست کم در ) به رغم داشتن برگ های برنده ای که بدان اشاره شد(توسعۀ اقتصادی 

ضمن ) گر بالقوه چنين توانی داشته باشدحتی ا(کوتاه مدت يا ميان مدت نفوذ و سلطۀ منطقه ای پيدا کند 

منظور اين . اينکه برای چنين هدفی نياز به تغييرات و اصالحات اقتصادی، اداری، حقوقی و غيره دارد

 همان –است، اين استراتژی ) حتی از ديدگاه بورژوازی(نيست که گفته شود اين استراتژی درستی 

ه پيروز شود و چه شکست بخورد برای کارگران و  چ-گونه که پيشتر نيز در اسناد آذرخش آمده 
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منظور اين است که اين نه تنها استراتژی . 22زحمتکشان ايران و برای همۀ مردم منطقه فاجعه بار است

جمهوری اسالمی » صلح آميز«ممکنی است بلکه استراتژی جمهوری اسالمی است و حتی با اسناد 

تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادی منطقه و به يک که خواهان »  ساله20سند چشم انداز «مانند 

اين استراتژی همچنين با فرهنگ مسلط بر جمهوری اسالمی در . اق داردباست انط» بازيگر جهانی«

رژيمی که اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی را به سپاه : نيز همخوانی دارد» توسعه«زمينۀ 

وسعۀ اقتصادی را نيز نخست در برتری نظامی و بازی های پاسداران، بسيج و ارتش واگذار می کند ت

تالش رژيم برای گسترش نفوذ سياسی در عراق، لبنان، . استراتژيکی و از زاويۀ نظامی می بيند

، برنامه های وسيع تسليحاتی )دفاعی و تعرضی(سوريه، فلسطين و غيره، تقويت نيروهای نظامی 

و موشک های با ) اگر نه سالح هسته ای(به توانائی هسته ای و تالش برای دست يابی ) خريد و توليد(

تالش برای گسترش روابط اقتصادی و سياسی با  برد متوسط و باال، امضای قراردادهای عدم تعرض و

کشورهائی که گمان تعرض آمريکا از طريق آنها به ايران هست، تالش برای عادی کردن روابط با 

با عربستان، امير نشين های خليج فارس، تالش برای نزديکی مصر و گسترش روابط ديپلوماتيک 

سياسی به روسيه و چين و عضويت در سازمان همکاری شانگهای و غيره همگی از يک سو برای 

  .تضمين بقای رژيم و از سوی ديگر برای گسترش نفوذ سياسی او در منطقۀ خاور ميانه اند

اما تنها اسرائيل آشکارا مخالفت خود را با سياست  ،قدرت های منطقه از اين سياست خشنود نيستند

هژمونی طلبی ايران که از راه تقويت قدرت نظامی و نفوذ سياسی به ويژه در ميان شيعيان منطقه 

اسرائيل شاهد سر آوردن رقيبی در . و فلسطين دنبال می شود ابراز می کند) عراق، سوريه، لبنان(

 به –اسرائيل خود استراتژی مشابهی . واهد آن را خنثی کندمنطقه است و به هر قيمت که شده می خ

.   دنبال می کند–ويژه تا آنجا که به برتری نظامی و سياسی برای سلطۀ اقتصادی بعدی مربوط می شود 

ميانه ای بوش و يا سياست خاور» ميانۀ بزرگخاور «البته اسرائيل در چارچوبی ديگر، در چارچوب 

روپا يا هر دو، به دنبال هژمونی منطقه ای است اما برای اسرائيل نيز کليد يۀ ا اتحادمديترانه ای -
                                                 

بازداشت محمود صالحی و سياست رژيم تحت عنوان  )  آذرخش (ی ايرانيۀ جمعی از کمونيست ها در اعالم-  22
تبديل [يش اين سياست المی از سال ها پجمهوری اس«: آمده است ) 2007 آوريل 11 ، 1386 فروردين 22 (اسالمی 

فرو را دنبال می کند، اما از زمان سقوط طالبان و به ويژه سقوط رژيم بعث عراق و ] شدن به قدرت برتر در منطقه

ولت آمريکا برای که دتالق جنگ در اين کشور و نيز موانع سياسی، اقتصادی و نظامی ای پرياليسم آمريکا در بارفتن ام

ديد با آن روبرو است، رژيم اسالمی خود را به تحقق سياست هژمونی طلبانه اش در منطقه جنگ جبه راه انداختن 

ی در اين نبرد هژمونی طلبانۀ منطقه ای کم است و هوری اسالمروشن است که احتمال پيروزی جم. نزديک تر می بيند

اين اعالميه بر . »در صورت پيروزی هم آيندۀ تاريک پر اختناقی در انتظار تودۀ مردم ايران و کل منطقه خواهد بود

  .روی سايت آذرخش قابل دسترسی است
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برای امپرياليسم آمريکا نيز  کار جنبش فلسطين در منطقه است؛ اصلی، برتری نظامی و يکسره کردن

  . کمک نظامی و اقتصادی می کنده آن ببرآورده شدن اين هدف اسرائيل 

  ران؟حملۀ نظامی قريب الوقوع آمريکا به اي

با اينکه موضوع اصلی اين مقاله بررسی امکان يا عدم امکان حملۀ قريب الوقوع نظامی امپرياليسم 

آمريکا به جمهوری اسالمی ايران نيست اما از آنجا که اين مسأله در بررسی سياست خارجی رژيم،  

ر آن در چند اهميت دارد و افزون بی و دموکراتيک اوضاع سياسی و اقتصادی ايران و جنبش کارگر

و بين المللی در ) در داخل و يا خارج کشور(سال اخير در مطبوعات و ديگر رسانه های ايرانی 

برخورد به اين مسأله بحث های زيادی صورت گرفته و يکی از مسائل کنونی جنبش ضد جنگ را 

.  اد بيان می کنيمو نظر خود را در اين باره بدون تفصيل زيتشکيل داده است در اينجا بدان می پردازيم 

  .در مقاله ای ديگر به تحليل دقيق تر، مستند تر و مستدل تر اين موضوع خواهيم پرداخت

با توجه به آنچه در مورد سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران و اهداف استراتژيک امپرياليسم 

 آنجا که امپرياليسم از: آمريکا در منطقه گفتيم نخستين چيزی که به ذهن می رسد ممکن است چنين باشد

زيرا دست يابی به اين اهداف (آمريکا در دست يابی به اهداف خود که در باال بر شمرديم مصمم است 

های حاکم در آمريکا و جزء اه و دموکرات و همۀ محافل و نهادجزء سياست هر دو حزب جمهوری خو

، و از )ليسم آمريکا پيوند داردعناصر پايدار سياست خارجی اين کشور است و با منافع حياتی امپريا

آنجا که امپرياليسم آمريکا هيچ قدرت منطقه ای را که بيرون از خط عمومی سياست و استراتژی او 

ا با سياست و استراتژی ريا بايد جمهوری اسالمی کامَال خود : باشد نمی پذيرد تنها دو راه باقی می ماند

.  باشد) يا آمريکا و اسرائيل و احتماَال انگليس( با آمريکا آمريکا در منطقه انطباق دهد و يا آمادۀ جنگ

 خواه به دليل -برخی در اين تحليل باز هم پبش تر می روند و می گويند در واقع شق اول منتفی است 

امتناع جمهوری اسالمی و خواه به اين دليل که اصوَال آمريکا در هر حال هدفش جنگ است و از نظر 

اين از نظر آنها بنابر. و بين المللی مسألۀ ديپلوماسی و غيره را مطرح می کندافکار عمومی داخلی 

    !برخی حتی تاريخ تقريبی و يا دقيق شروع اين جنگ را تعيين می کنند. جنگ محتمل ترين روند است

 چه جنگ اشغالگرانه و سراسری و چه جنگ –احتمال جنگ : ديدگاه ما دربارۀ اين موضوع چنين است

.  ، کم است در کوتاه مدت و حتی ميان مدت، ايران بين آمريکا و جمهوری اسالمی– محدود موضعی و

  :به طور خالصه دالئل اين ارزيابی ما از اين قرارند

 زمينه برای به راه انداختن -  چه در داخل اياالت متحده و چه در سطح جهانی–از نظر سياسی  •

 اياالت متحده نه تنها اکثريت مردم با جنگ و در. يک جنگ جديد از جانب آمريکا مساعد نيست
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به طور کلی با سياست بوش و نو محافظه کاران مخالفند بلکه جريان غالب در حزب دموکرات 

 – در شرائط کنونی –آمريکا و بخشی از حزب جمهوری خواه نيز با اقدام نظامی به ضد ايران 

.  ردازيم اما خود مخالفت يک واقعيت استما در اينجا به دالئل اين مخالفت ها نمی پ. مخالفند

در حالی که به هنگام به راه انداختن جنگ افغانستان يا حمله به عراق نه تنها احزاب جمهوری 

با جنگ موافق بودند بلکه بخش مهمی از ) و در نتيجه اکثريت قاطع کنگره(خواه و دموکرات 

مانند حدان نزديک آمريکا ح جهانی حتی متدر سط. عمومی نيز طرفدار جنگ بودفکارا

انگليس، ايتاليا، اسپانيا، استراليا، لهستان، ژاپن، کرۀ جنوبی و غيره تمام يا بخش مهمی از 

جديد برای آمريکا » ف جنگیائتال«نيروهای خود را ازعراق بيرون کشيده اند و ايجاد يک 

رف هزينۀ مالی حتی نيروهای مؤتلف آمريکا در افغانستان، از ص. تر از گذشته استدشوار

به همين جهت آمريکا تصميم دارد حدود  (اعزام نيروی اضافی اکراه دارندبيشتر در آنجا و 

نکتۀ ديگر اينکه به دالئل مختلف استراتژيک، . 23) سرباز جديد به افغانستان بفرستد7000

ا با ان بيش از مخالفت آنه مخالفت روسيه و چين با جنگ آمريکا به ضد اير،سياسی و اقتصادی

اسر همچنين بايد به مخالفت عمومی با جنگ در سر. عراق و افغانستان خواهد بودجنگ در

. قه و همسايۀ ايران با حملۀ آمريکا به ايران توجه کردجهان و به مخالفت کشورهای منط

چه در آمريکا و چه در ديگر نقاط (مخالفت افکار عمومی گفته شود منظور اين نيست که 

يری از جنگ کافی است بلکه هدف اين است که نشان داده شود مخالفت برای جلوگ) جهان

تر خواهد  آمريکا تدارک جنگ جديد را دشوارعمومی با جنگ و بی اعتمادی به هيأت حاکم

به ويژه در آستانۀ (سياستمداران آمريکا مجبورند تا حدی اين موارد را در نظر بگيرند . کرد

ه که سياستمداران دولت های متحد آمريکا نيز نمی ، همان گون)انتخابات رياست جمهوری

شکست های انتخاباتی آزنار، : توانند کامَال به افکار عمومی و گرايش های مردم بی اعتنا باشند

، بلر و هوارد رابطۀ بسيار نزديکی با حمايت آنها از سياست بوش )دو سال پيش(برلوسکونی 

 .  داشت

در وضع کنونی دولت اسرائيل  نيز سم آمريکا و انگليس وامپريالياز نقطه نظر صرفَا نظامی  •

توانائی به راه انداختن جنگی به ضد جمهوری اسالمی، جنگی که می تواند به سرعت ابعاد 

 زتتجربه نشان داده است . ندارند، و نتائج غير قابل پيش بينی داشته باشد به خود بگيرد یوسيع

. ن جدی باشندانمی توانند چند»  جراحی گونهضربات و حمالت«جنگ محدود و موضعی و يا 

ی اگر آمريکا به رژيم جمهوری اسالمی حمله کند برای برانداختن او است و نه به هوانگ

                                                 
  2008 مه 3اينترنشنال هرالد تريبون،  - 23
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ازاين رو هنگامی که سخن از احتمال جنگ آمريکا و . اصطالح گوشمالی دادن و يا ترساندن او

به هر حال احتمال تبديل آن به . تايران به ميان می آيد بايد جنگ تمام عيار را در نظر گرف

جنگ تمام عيار هست و هيچ استراتژی پرداز نظامی نمی تواند اين احتمال را ناديده بگيرد و 

به طور مشخص ( از نظر نظامی اکنون آمريکااما . به حمله بزندبدون آمادگی برای آن دست 

 به جنگی با ابعادی  جنگ جديدی که خطر تبديل آنگیآماد) بسيج سرباز و تجهيزات جنگی

شمار بسيار زيادی از سربازان آمريکا در . نداردرا  از جنگ عراق هستبزرگتر بسيار 

 توجه نکتۀ قابل. عراق، افعانستان، کره، ژاپن، بالکان، آمريکای التين، آفريقا و غيره در گيرند

د بلکه بايد سربازان درگير در جبهه ها را نبايد به حساب آورشمار مطلق ت که فقط اين اس

سرباز آمريکائی  مثال در حال حاضر هر. در نظر گرفت نيز آنها راو چرخش جانشين شدن 

و سال بعد محل مأموريت او در خود آمريکا  حدود يک سال خدمت می کندقاعدتَا در عراق 

در مدتی که اين سرباز .  اعزام می شود يا جای ديگراست و احتماَال پس از آن مجددَا به عراق

ب زخمی  با توجه به اين امر و با حسا. بايد سرباز ديگری جای او را بگيردر عراق نيست د

ار عوارض روانی شده اند، سربازان چها، کشته ها، معلوالن جنگی، کسانی که در جنگ د

 و غيره و نيز با توجه ، سربازانی که استعفا می دهند يا قرارداد خود را تمديد نمی کنندفراری

شدن اين جنگ ها و ارادۀ دولت آمريکا برای حفظ نيروی نظامی در سرزمين های به طوالنی 

ارتش » مأموريت های کنونی«الی حتی پس از پايان جنگ، بايد شمار سربازان الزم برای غاش

 آمريکا در وضع کنونی .آمريکا را دو يا سه برابر سربازان درگير در جبهه ها به حساب آورد

طبق .  منظور حفظ سطح کنونی پرسنل نظامی اش دجارمشکل استبرای استخدام سرباز به

ارتش آمريکا برای  – که برخی از آنها از خود نو محافظه کاران هستند –کارشناسان برآورد 

از جمله تداوم (اينکه بتواند مأموريت های جاری را انجام دهد و برای مأموريت های جديد 

 بوش، رامزفلد اعالم شده از سوی» جنگ طوالنی«جاوز و ادامۀ اشغال سرزمين های مورد ت

بشود، بايد عالوه بر جانشين کردن » مأموريت جديدی«آماده باشد و احتماَال وارد ) و ديگران

)  سال10 تا 5بين (کشته ها و معلوالن و بيماران روانی و سربازان فراری طی چندين سال 

به همين طريق سالح ها و . و آموزش دهدساليانه ده ها هزار سرباز اضافی جديد استخدام کند 

درست است که ارتش . 24 و افزايش دارند جايگزينی،نياز به نوسازیتجهيزات جنگی آمريکا 
                                                 

در ) نزديک به نو محافظه کاران» اتاق فکر«American Enterprise Institute)  AEI تامس دانلی همکار -  24

دستگاه زمينۀ مطالعات سياست های دفاعی و امنيتی در تحليلی از وضعيت نظامی آمريکا و نيازهای آن زير عنوان 
ر نظاميان پس از جنگ سرد شما: می گويد) AEI, 2005(نظامی ای که بدان نياز داريم، ملزومات دکترين نظامی بوش 

 کاهش يافت و شمار سربازان فعال 2001 ميليون در سال 1.3 به 1990 ميليون در سال 2.1فعال اياالت متحده از 
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 و اکنون منابع انسانی و بی نهايت نيستآمريکا نيرومند ترين ارتش دنيا است اما توان آن 

ن عالی ارتش آمريکا و فرماندها .مادی آن به ميزان زيادی درگير مأموريت های موجودند

ازجمله پس از استعفای فالون که مخالف جنگ با (رؤسای ستاد ارتش در موقعيت های مختلف 

همچون اقدامی  –به صراحت مخالفت خود را با به راه انداختن جنگ با ايران ) ايران بود

 .25 اعالم کرده اند-عاجل

                                                                                                                                                         
دانلی معتقد است کاهش نيروهای نظامی، به ويژه .  در همان دوره تنزل کرد480000 به 780000نيروی زمينی از 

 سرباز آمريکائی در خارج از اياالت 315000، بيش از ]2005[او می گويد امروز . نيروی زمينی اشتباه بوده است

شمار سربازان آمريکائی . [ تن در افغانستانند18000 نفر از آنها در عراق و 150000متحده مأموريت دارند که بيش از 

لد اينترنشنال هرا( برسد 40000 نفر است و سال بعد ممکن است به 30000بيش از ) 2008(در افغانستان اکنون 

  )].2008 مه 3تريبون، 

 تقريبَا چهار پنجم سی وسه تيپ ارتش در خارج بودند و سربازان نه دهم لشکرهای 2004دانلی می نويسد در پايان سال 

فعال وظيفه يا درعراق و افعانستان مشغول خدمت بودند يا آمادۀ خدمت در آنجا می شدند و يا قبَال در آن سرزمين ها 

 پيشنهاد می کند برای اينکه نيروهای نظامی اياالت متحده بتوانند مأموريت های جاری خود را او. خدمت کرده بودند

 ميليارد دالر عالوه بر بودجۀ نظامی موجود برای افزايش نيروهای نظامی صرف شود 40 تا 30انجام دهند بايد ساالنه 

در .  نفر برسد210000روهای دريائی به  هزار نفر و ني625نيروی زمينی به ) 2005-2010(تا در پنج سال آينده 

 ميليارد دالر هزينه ای که ساالنه برای نوسازی سالح ها و تجهيزات برای برنامه های 40همان حال می گويد حدود 

% 5توليد ناخالص داخلی به % 4از ديدگاه دانلی بودجۀ نظامی آمريکا بايد از . پيش بينی شده در اين زمينه کافی نيست

» صلح آمريکائی«او می گويد چنين بودجه ای به منظور نگهداری نيروهای الزم برای ). افزايش% 25(د ارتقا ياب

)Pax Americana (الزم است!  
 نفوذ  در مقدمۀ گزارشی تحليلی زير عنوان AEIفردريک دبليو کاگان، کيمبرلی کاگان و دانيل پلتکا از تحليل گران  - 25

 و حتی –دربارۀ تمايل حکومت بوش «: می نويسند )AEI, 2008(راق و افغانستان ايران در ساحل شرقی مديترانه، ع

هر چند برخی از نويسندگان از کاربرد وسائل نظامی .  به حمله به ايران اغراق شده است–اکثر عقاب های مفروض آن 

نين توصيه ای در وهلۀ اول برای پيشبرد تغيير رژيم در تهران حمايت کرده اند، شمار تحليل گران نظامی جدی ای که چ

برای حمله ] بوش[هيچ اقدام مشخصی در درون حکومت . کرده باشند اگر صفر نباشد بسيار اندک است] مرحلۀ نخست[

تالش های هر دو حزب در مورد محکوم کردن، . صورت نگرفته و فشار از بيرون در اين زمينه بسيار کم بوده است

 با کوشش های منفرد برای به راه انداختن حمالت نظامی به 2003 و در 1990مهار و حذف صدام حسين در سال های 

ايران درهمۀ ابعاد سه برابر بزرگتر از عراق است با زمينی از نظر : دليل اين امر ساده است. ايران قابل مقايسه نيستند

نگ تمام عيار هرگز گيرائی چشم انداز ج. فيزيکی ترس آور و از نظر انسانی ترس آورتر، با شبکۀ تروريستی جهانی

 که اين گزينه را غير جالب کرد، کاهش ياقته 2003نداشته و اشتياق به تغيير رژيم با ضربات دقيق نيز، پس از سال 

  .  است

اين بدان معنی نيست که حکومت بوش يا جانشينان او عمليات محدود يا جنک تمام عيار نظامی به ضد ايران به راه 

  ».نخواهند انداخت
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ی جنگ و عواقب آن برای اقتصاد مسألۀ مهم ديگر اوضاع اقتصادی آمريکا و هزينه های نجوم •

بد بيش از هزينه های جنگ آمريکا درعراق چندين برابر . در حال رکود اياالت متحده است

قبل از حملۀ آمريکا به عراق طبق پيش بينی های خوش بينانه (بينانه ترين پيش بينی ها بود 

يارد  ميل200 تا 100ن بي ميليارد دالر و طبق بدبينانه ترين پيش بينی ها 50هزينۀ جنگ حدود 

. 26) ميليارد دالر بوده است600کنون بيش از  اين جنگ تاهزينۀ مستقيمدالر بود در حالی که 

اساس تخمين قيم اين جنگ بر اقتصاد آمريکا برمستمجموع کل هزينه های مستقيم و غير

ين ها از اين برخی تخم (27 تريليون دالر بوده است5 تا 3استيگليتز اقتصاد دان آمريکائی بين 

بر موضوع ديگری که از نظر اقتصادی اهميت دارد تأثير جنگ احتمالی با ايران ). هم بيشترند

در اثر چنين قطع يا اختالل شديد در جريان نفت و امنيت تنگۀ هرمز  قيمت نفت و از آن مهم تر

 جرج از جمله ليندسی مشاور اقتصادی جرج بوش که در پاسخ به پرسش(عده ای . استجنگی 

  200 تا 100»  معروف« در مورد هزينۀ احتمالی جنگ عراق پيش بينی 2002بوش در سال 

جمله و به  و از(می گويند که در جنگ ) ميليارد دالری هزينۀ جنگ عراق را مطرح کرده بود

هزينۀ اقتصادی جنگ نقش درجۀ اول در تصميم ) ويژه در جنگ هائی که آمريکا انجام داده

مورد جنگ ويتنام و جنگ  او مثال هائی در. غالبَا قابل پيش بينی هم نبوده استگيری نداشته و

توليد ناخالص داخلی % 140در اين مورد اخير هزينۀ آمريکا در جنگ  . دوم جهانی می زند

يد هزينه کرد و او نتيجه می گيرد برای پيروزی در عراق هر قدر که الزم است با. بوده است

اينکه در موارد سياسی حياتی و تعيين کننده . 28 رهبران نظامی گذاشتعهدۀتصميم را بايد بر

ممکن است منافع اقتصادی را فدای منافع سياسی بکنند درست ) و طبقۀ حاکم(رهبران سياسی 

 برای امپرياليسم »مسأله ای حياتی«  تا چه حداما بايد ديد موضوع مورد اختالف با ايران. است
                                                                                                                                                         

به ) اقتصادی، سياسی و نظامی(مؤلفان اين گزارش در پايان توصيه می کنند که اياالت متحده بايد نگاهی همه جانبه 

 داشته باشد و برخوردی شبيه به آنچه با شوروی در زمان - که از نظر آنها فراتر از مسألۀ هسته ای است –مسأالۀ ايران 

 ارزيابی اين مؤلفان در مورد شيوۀ برخورد حکومت بوش به جمهوری منظور ما از نقل. جنگ سرد داشت در پيش گيرد

اسالمی تأکيد بر دشوار بودن حمله به ايران است و اينکه به رغم بحث ها و سناريوهای مختلف در بين مقامات دولت 

ه در دستور ، هيچ اقدام و نقشۀ عملی مشخصی برای حمل– 2007 و 2006 به ويژه در سال های –آمريکا در اين زمينه 

  .    کار نبوده است
 کل  خواسته است که رقم2008 ميليارد ديگر برای 200بوش .  داده شده است2008 ماه مه 14 اين رقم برای روز -  26

: منبع.  ميليارد دالر می رساند800را به 

http://usliberals.about.com/od/homelandsecurit1/a/IraqNumbers.htm  

  waroniraq/org.alternet.www://http/81589:   منبع- 27 
  

  2008 ژانويۀ 11فورچون، هزينۀ جنگ عراق برای اياالت متحده چقدر است؟   الرنس بی ليندسی، -  28
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در .  مسألۀ بقا مطرح است– چنان که گفتيم –مهوری اسالمی است؟ آنچه روشن است برای ج

جمهوری  و تعرضی رژيم توانائی دفاعیجنگ فرضی بين جمهوری اسالمی و آمريکا بايد 

به منظور حفظ رژيم به هر و عقب نشينی  در دادن امتياز آنتوانائی اسالمی از يک سو و 

برای سران جمهوری اسالمی » لحتعالی ترين مص«زيرا حفظ رژيم  (گرفتدر نظر را قيمت

 و سران رژيم برای آن هم باالترين هزينه ها و هم بدترين پستی ها را می از همۀ جناح ها است

هر دو مورد در جنگ عراق ديده شدند و اکنون رژيم از هر دو جهت . )!توانند تحمل کنند

حمل يک جنگ و هم کرده است، يعنی هم از لحاظ  ت» پيشرفت«نسبت به زمان جنگ با عراق 

  .»نوشيدن جام زهر«ر آمادگی برای ظاز ن

  

 چه در شکل جنگ – احتمال حملۀ آمريکا به ايرانيم ئمی گوکه   استباالبا توجه به مجموعۀ عوامل 

طوالنی باال جنگ که احتمال تبديل آن به جنگ تمام عيار يا دست کم  (و چه جنگ محدود تمام عيار

احتمال جنگ صفر است زيرا ظور اين نيست که من. کم است ميان مدت  در کوتاه مدت و حتی– )است

چه در مورد سياست و منابع و آمادگی های آمريکا و چه در مورد سياست (م يهمۀ اطالعات را ندارما 

اساس عقالنيت وه همۀ تصميمات سياسی و نظامی بربه عال). ع و آمادگی های جمهوری اسالمیو مناب

مال تصميم ها و حرکات ديوانه وار هم از جانب امپرياليسم آمريکا و هم رژيم صورت نمی گيرند، احت

اما اهميت . ارتجاعی جمهوری اسالمی که خواهان تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه است وجود دارد

ار از دو طرف کم وخطر به حدی است که به نظر می رسد احتمال روی آوردن به عمليات ديوانه 

  .باشد

بحث . م به هيچ رو به اين معنی نيستند که امپرياليسم دست از جنگ افروزی کشيده استيه گفتهمۀ آنچ

مريکا به آ به لحاظ اقتصادی، سياسی، نظامی و استراژيکی امکان جنگ شرائط کنونیاين است که در 

  . کم است- يعنی تا چند سال -ضد جمهوری اسالمی در کوتاه مدت و حتی ميان مدت  

  

های سياسی، هوری اسالمی در شرائط کنونی فشاردر قبال جم م آمريکا و متحدانشرياليسسياست امپ

مسلم است که فعاليت های جاسوسی و اطالعاتی، رخنه در . ديپلوماتيک و تحريم های اقتصادی است

ع ف از جمله تالش برای منحرف کردن سازمان های کارگری در جهت منا–ميان صفوف اپوزيسيون 

، رخنه در ميان جنبش های ملی، تالش برای خريد برخی از روشنفکران و حتی برخی -امپرياليسم 

عناصر در ميان جنبش کارگری برای ترويج ايده های ضد انقالبی و ضد کارگری جزء سياست های 

 به ضد گفتمان جنگیالبته آنها از کاربرد . هميشگی امپرياليسم و کارگزاران او به شمار می روند

جنگ نيست و عملی تدارک فوری می دست نخواهند کشيد اما اين گفتمان الزامَا به معنی جمهوری اسال
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و  فريب رجز خوانی جنگ طلبانهما نبايد . صلح نيست آنها به معنی گفتمان صلح آميزهمان گونه که 

تکيه بر  با يعنی ، بايد با تحليل شرائط عينی، بلکه را بخوريم امپرياليسم آمريکافريب گفتار صلح آميز

 يا قویبارۀ احتمال  در، را ممکن و يا دشوار می سازندعواملی که به راه افتادن جنگ قريب الوقوع 

ن تحليل هائی در چارچوب ياساس چنچنين جنگی داوری نمائيم و شعارهای خود را برضعيف رخ دادن 

لتری در ايران و کمونيستی و نيز دورنمای انقالب پرو جنبش کارگریاهداف و مواضع استراتژيک 

   .بيان کنيم تدوين و

های سياست خارجی جمهوری اسالمی را چگونگی حل از مهم ترين موضوعات و داو بدين سان يکی

 در عين حال اين .  کا و متحدانش دارد تشکيل می دهدو فصل درگيری پيچيده ای که با امپرياليسم امري

بين بورژوازی بوروکرات و تجاری حاکم از نه تنها (يک موضوع مهم جدال داخلی بورژوازی ايران 

.  است)يک طرف و بورژوازی ليبرال از طرف ديگر، بلکه همچنين در درون خود بورژوازی حاکم

خورد به اين مسأله وجود ايش ها و تاکتيک های مختلف در بررگ  نمايندگان،زدر عرصۀ مجلس ني

آنچه در اين ميان برای طبقۀ . پيش بردل خود را به ح راه خواهد کوشيدگروه جناح و دارند و هر 

کارگر و توده های زحمتکش مردم اهميت دارد اين است که هيچ کدام از راه حل های هيچ جناح و 

  با منافع – چه در مجلس و چه در بيرون آن –گروهی از رژيم در اين زمينه مانند زمينه های ديگر 

خواه سازش آشکار و تسليم از طريق مجلس : تندارد و نقطۀ مقابل آن اسو همسوئی مردم انطباق 

  .باشد، خواه چانه زدن و خواه به اصطالح قاطعيت و ايجاد تنش

  :خالصه کنيم

تا آنجا که به سياست های داخلی مربوط می شود برای طبقۀ کارگر ايران شناخت اين سياست ها به  

زنان، مبارزۀ مردم برای آزادی ويژه در مواردی مانند نحوۀ برخورد رژيم به جنبش کارگری، جنبش 

های دينی، موزش، قطع کمک های دولتی به نهادجمله جدائی دين از دولت و آ های سياسی و مدنی از

به همين . جنبش ملی برای رفع ستم و تبعيض ملی و جنبش دانشجويان و جوانان اهميت ويژه دارند

داشتن درک دقيق و . روشن استطريق ضرورت شناخت ماهيت برنامه ها و سياست اقتصادی رژيم 

روشن از سياست های رژيم به کارگران امکان مبارزۀ مؤثر با آن سياست ها را می دهد و زمينه را 

 چه از نظر خواست های دراز مدت و چه –ۀ کارگر در اين زمينه ها قبرای طرح سياستی که طب

همچنين طبقۀ . فراهم می کنده باشد  بايد داشت-مطالبات روزانۀ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

خارجی  به سياست خارجی کشور نمی تواند بی اعتنا باشد چون اوَال سياست های داخلی وکارگر 

مجموعَا کل واحدی را تشکيل می دهند و ثانيَا سياست خارجی خود مستقيمَا بر زندگی روزانۀ مردم و 
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، سياسی )زمينه هائی مانند تشديد بيکاری، تورمبه طور مشخص در (آيندۀ آنها در زمينه های اقتصادی 

تقويت (و فرهنگی ) تقويت نظامی گری، برقراری حالت جنگی در کشور، اختناق و سرکوب بيشتر(

پان اسالميسم، ناسيوناليسم و شووينيسم، ترويج فرهنگ جنگ های ارتجاعی و دينی، مبارزه با فرهنگ 

، گسترش »مبارزه با نفود خارجی و تجزيه طلبی«هانۀ دموکراتيک و انقالبی، تشديد ستم ملی به ب

سياست خارجی يکی از عرصه ها و کانال . مؤثر است) سانسور و دخالت بيشتر در زندگی خصوصی

های مهم تأثير گذاری سياست بين المللی و به طور مشخص سياست امپرياليستی و نتائج وخيم آن بر 

  .  ستسياست ايران و در نتيجه بر زندگی مردم ا

سرانجام نبايد فراموش کرد که مبارزه با سياست های رژيم در عرصۀ داخلی و خارجی بايد همراه با 

بقۀ  حل ها نيز ضد منافع طهاين را: مبارزه به ضد سياست های بورژوازی ليبرال در اين زمينه ها باشد

  . و ضد دموکراتيک و ارتجاعی اندکارگر و زحمتکشان غير پرولتر
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  اولپيوست 
 

رشد دارائی های بانک های خصوصی و سهم آنها در اعتبارات و تسهيالت بانکی در سالهای اخير 

اساس داده های بانک مرکزی تنظيم شده جمع دارائی که بردر جدول زير . سرعت زيادی داشته است

 در 1386 و 1385، 1384ای های همۀ بانک ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی در بهمن ماه سال ه

سطراول، و جمع دارائی های بانک های غير دولتی و مؤسسات اعتباری غير بانکی در همان تاريخ ها 

سطر سوم نسبت داده های سطر دوم به داده های سطر اول را نشان می دهد . در سطر دوم درج شده اند

  .انکی استکه بيانگر اهميت يابی وزن دارائی های بخش خصوصی در حوزۀ ب

  

  )ميليارد ريال(

  1386بهمن   1385بهمن   1384بهمن   دارائی

دارائی همۀ بانک ها و 

مؤسسات اعتباری غير 

  بانکی

2074426.5  2735425.5  3654956.5  

دارائی همۀ بانک های 

غير دولتی و مؤسسات 

  اعتباری غير بانکی

171739.8  311931.6  465652  

نسبت دارائی بانک 

 های غير دولتی و

ات اعتباری غير سمؤس

بانکی به دارائی کل 

بانک ها و مؤسسات 

اعتباری غير بانکی 

  ) در صد(

8.3  11.4  12.7  

   

ديده می شود که در طول دو سال نسبت دارائی بانک های خصوصی و مؤسات اعتباری غير بانکی از 

به اهميت % 53 از  يعنی بيش(قا يافته تار% 12.7 کل بانک ها و مؤسسات اعتباری به  دارائی 8.3%

برای مالحظۀ بيشتر سرعت اين افزايش توجه کنيم که حجم دارائی ). وزن نسبی آن افزوده شده است

افزايش يافته % 76، 1386 تا بهمن 1384های همۀ بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی از بهمن 
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 تا بهمن 1384از بهمن در حالی که بر حجم دارائی های بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی 

  . افزوده شده است171% بيش از  1386

   

به همين ترتيب سهم بانک های غير دولتی از کل سپرده ها و تسهيالت اعطائی بانک ها در پايان اسفند 

در جدول زير در صد سهم بانک %). 50حدود ( رشد سريعی را نشان می دهند 1386 و آذر 1384

  :هيالت بانکی داده شده اندسها و تهای غير دولتی از کل سپرده 

  

سهم بانک های 

  غير دولتی

  1386آذر   1385اسفند   1385آذر   1384اسفند 

سهم از سپرده 

  های بانکی

12.0  15.2  15.7  18.4  

سهم از تسهيالت 

  بانکی

10.8  13.1  13.4  15.1  

  

 ارقام عمدۀ پولی و ، نگاهی به اقتصاد، وضعيت) از انتشارات بانک مرکزی ايران(روند مجلۀ : منبع
قابل دسترسی اين مقاله بر روی سايت بانک مرکزی  .  نوشتۀ سردبير1386اعتباری در نه ماهۀ سال  

  ir.cbi.www .است

  

 بدهی بخش غير دولتی به کل بانک ها و مؤسسات اعتباری غير 1386 و بهمن 1384در فاصلۀ بهمن 

و در همان ) رشد% 94.5(رد ريال رسيده  ميليا1614636.8به  ميليارد ريال 829918.5بانکی از 

 93265.6فاصله بدهی بخش غير دولتی به بانک های غير دولتی و مؤسسات اعتباری غير بانکی از 

  : منبع .)رشد% 164( ميايارد ريال بالغ شده است 246473.7ميليارد ريال به 

aspx.2692/category/ir.cbi.www  

 

ارقام باال از يک سو اهميت روز افزون و رشد سريع سيستم بانکی و اعتباری را در کل اقتصاد ايران 

سسات اعتباری ؤنشان می دهند و از سوی ديگر رشد بازهم سريع تر مؤسسات بانکی خصوصی و م

زن دارائی ها و معامالت بانک های خصوصی در مقابل بانک های چند هنوز وهر. غير بانکی را

بانک های % 20قش بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غير بانکی حدود ن(دولتی کم است 

از يک سو سرعت رشد بانک های خصوصی بيشتر از بانک که ، اما بايد توجه داشت )دولتی است
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بدين . انک های دولتی قرار است خصوصی شوندهای دولتی است و از سوی ديگر بخش مهمی از ب

های هنگفت در چشم انداز بورژوازی بزرگ يدی از سرمايه گذاری و چپاول سودسان عرصه های جد

)  باالئی بورژوازی ليبرال و بورژوازی تجاریشو بخ» خصوصی«بورژوازی بوروکرات (ايران 

  . قرار دارد

  

  دومپيوست 
دولت بورژوائی . يت و عملکرد خود، دولتی بورژوائی استدولت جمهوری اسالمی، از نظر ماه

دولت های مستبد بورژوائی که .  نيست– درهمان مفهوم دموکراسی بورژوائی –الزامَا دموکراتيک 

.   ند در تاريخ فراوان بوده اندحتی بر بخش وسيعی از خود طبقۀ بورژوا ديکتاتوری اعمال می کرده ا

دولت بورژوائی با . ء ضروری و هميشگی دولت بورژوائی نيستائی جزِاعمال دموکراسی بورژو

عمال سلطه و اسی بورژوائی زيرا دولت ارگان ِاديکتاتوری بورژوائی مشخص می شود و نه با دموکر

  نظامی،ی يا دولت دموکراتيک بورژوائیدموکراسی بورژوائ .ارادۀ يک طبقه بر طبقات ديگر است

از ثبات بيشتری برخوردار است ) ديکتانوری بورژوازی( بورژوا سياسی است که در آن حاکميت طبقۀ

 از جمله –اما بورژوازی به دالئل گوناگون . و هزينۀ اقتصادی و سياسی کمتر و کارآئی بيشتری دارد

ضعف سازمانی، اختالفات شديد درونی، وجود گروه های  ضرورت های مبارزۀ طبقاتی يا جنگ،

 با دولت مستبد بورژوائی کنار می آيد يا بدان تن ، و غيرهان قدرتمندنينيرومند نظامی، اشراف يا روحا

در ساختار استبدادی امکان ورود اين عناصر طبقات کهن و حتی عناصر بی طبقه، ماجراجو . می دهد

و جاه طلب که تنها به دنبال قدرت سياسی و نفع شخصی هستند زياد است و اين عناصر گاه می توانند 

ع طبقۀ حاکم اقتصادی يعنی فاما غالبَا در تحليل نهائی حاکميت آنها به ن، ته باشندنقش مهمی داش

  .بورژوازی است

  

) وکراتيکردر قياس با بورژوازی بو(در مورد ايران ضعف اقتصادی و تشکيالتی بورژوازی ليبرال 

پرياليستی  های درون بورژوازی و منافع ام طور کلی از جنبش انقالبی و تضادو هراس بورژوازی به

اين عوامل در جامعه ای عمل . از عوامل تشکيل و دوام حکومت استبدادی جمهوری اسالمی بوده اند

 و تشکل های – از جمله از احزاب سياسی بورژوائی –کردند که در آن از تشکل های سياسی وسيع 

توهمات توده ها و در اين خأل سياسی و تشکيالتی، در سايۀ . اجتماعی و فرهنگی نيرومند خبری نبود

بسياری از تشکل های سياسی، و به لطف تأييد و پذيرش امپرياليست ها و قطع حمايت شان از رژيم 

روحانيت که .  مذهبی قدرت را به دست گرفتند-ريان های ملی جشاه، روحانيت طرفدار خمينی و 

يک ست ت داشت و توانست باال را در حکومقدرت تشکيالتی  و تبليغاتی اش از ديگران بيشتر بود د
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يارات وسيع، مبنا بودن شرع برای قوانين مدنی و جزائی،  مانند واليت فقيه با اخترشته امتيازات ويژه

اختصاص دادن يک رشته مسؤليت های کليدی به روحانيان، تصرف بخش وسيعی از دارائی های 

عناصری اسی و حقوقی اين امتيازات سي. عمومی به اسم انفال و غيره را بر جامعه تحميل کند

جود ستند که در دولت جمهوری اسالمی و و روبناهای سياسی و حقوقی کهنی هسرمايه داریاپيش

همه، هم به دليل پيوندی که روحانيت حاکم از ديرباز با بخشی از  با اين. دارند و عمل می کنند

ور مشخص با  و به ط–ند نه بخش پيشرو اقتصادی و فرهنگی آن چ هر–بورژوازی اين کشور 

کم اکنون به صنايع، حاروحانيت ود خ دارد و هم به خاطر اينکههم بورژوازی تجاری داشت و هنوز 

های مدرن سرمايه داری کميسيون های اقتصادی و ديگر نهادبانک ها، بورس، صندوق های بيمه، 

 جمهوری دست پيدا کرده و خود و بستگانش بخشی از بورژوازی بوروکرات ايران شده اند، دولت

در برابر کارگر، مدافع زميندار در مقابل لکيت بورژوائی، مدافع سرمايه دار اسالمی ايران مدافع ما

. استکارگری ی و سنديکائی گر سازمان های سياسو سرکوبزارع موجر و يا کارگر کشاورزی، 

ايت از  بارها از ضرورت امنيت قضائی و حمبر سر کار آمدنرئيس قوۀ قضائيه از نخستين روز 

اهداف اين دولت و . سرمايه گذاران داخلی و خارجی حرف زده و لوايحی در اين باره گذرانده است

ساختار آن از نظر نوع و تقسيم وظائف، تمرکز و خصلت سراسری آن، فرهنگ و عملکرد 

 اند و عناصر سياسی و حقوقی پيشاسرمايه بورژوائیبوروکراسی دولتی و روش های عملش اساسَا 

ار نقصان و گاه اعوجاج و انحراف می کنند چی با آنکه کارآئی دولت را به مثابۀ دولت بورژوائی ددار

  . اما ماهيت بورژوائی دولت جمهوری اسالمی را تغيير نمی دهند

  

org.aazarakhsh.www 
com.arakhshi@gmailaz 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


