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شرکت کننده در انقالب بھمن ،که بنا بر انگيزه
ھای اين انقالب به حق آن را انقالبی دموکراتيک
می دانستند ،از ھمان سالھای نخستين پس از اين
انقالب به آن رسيدند! اما چگونه اين انقالب می
توانست بدون درک عمومی اينکه دموکراسی
چيست ،بدون انسجام طبقاتی توده ھای مردم در

شمارۀ  -١٨بھمن١٣٩١

مبارزۀ انقالبی اجتماعی ،بدون شرکت مستقل
طبقۀ کارگر در اين انقالب ،بدون حضور تشکل
نوشته ھای اين شماره:

ھای توده ای مستقل طبقۀ کارگر در آن و بدون

زنده باد انقالب

ص١

ترور ُشکری بلعيد ...

ص٣

بيمۀ كارگران ،لقمۀ چرب در چنگ و دندان گرگھای حكومتی

ص٦

عملکرد حزب مستقل طبقاتی کارگران ،پيروز
شود؟
سی و چھار سال پس از اين انقالب شکست
خورده ،اين سئوال ھا ھمچنان به قوت خود باقی
اند .اکنون نيز ھمۀ طرفداران تغيير ريشه ای

رابطۀ تشکل ھای طبقۀ کارگر با اشکال مبارزۀ طبقاتی او ص ٩
از چادری زير يك پل تا زندگی افسانه ای در ارتفاع  ٣٠٠متری

نظام سياسی ،اجتماعی و اقتصادی ايران بايد در
تبادل نظر با ھم توضيح دھند که چرا انقالب

ص ١٩

بھمن نه تنھا نتوانست به اھداف توده ھای شرکت

علل و پيامدھای اقتصادی و سياسی تورم شديد و مستمر در ايران

کننده در آن نايل شود ،بلکه در بسياری از زمينه

ص ٢٢

ھا نيز به عقب تر برگشته است؟ آيا بدون درھم
كوبيدن تمام دستگاه دولتی و بوروكراتيك نظام
پيشين و كسب حاكميت سياسی توسط كارگران و

زنده باد انقالب!

توده ھای زحمتكش اساسا ً اين انقالب می توانست

به مناسبت سی و چھارمين سالگرد انقالب بھمن

پيروز شود؟

آرش جاويد

آری انقالب بھمن شکست خورد ،زيرا از چند

»انقالب شکست خورد!« .اين نتيجه ای بود که

ماه پيش از سقوط حکومت پھلوی ،در داخل

ھزاران انسان انقالبی ،دموکرات و آزاديخواه

ايران اپوزيسيون بورژوايی رژيم شاه و در
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خارج از ايران دولت ھای امپرياليستی که امکان

و با بھره گيری از توھم توده ھا و اكثر

ادامۀ حکومت او را نمی ديدند و منافع خود را با

سازمانھای سياسی ،در شرايط فقدان حزب

پيروزی انقالبی دموکراتيک در ايران در خطر

كمونيست و سياست مستقل پرولتری ،نبودن

می ديدند ،در صدد برآمدند انقالب را مھار و

رھبری كارگران در جنبش انقالبی ،نبودن يك

جھت آن را منحرف کنند .از ھمان ھنگام و به

برنامۀ اجتماعی دموكراتيك شناخته شده برای

ويژه در جريان کنفرانس گوادلوپ و پس از آن،

توده ھا ،نبودن نھادھا و عادات زندگی

مذاكرات و معامالتی چند جانبه ميان نمايندگان

دموكراتيك در جامعه ،بی آنكه حتی در حرف

امپرياليستھا ،ژنرالھای ارتش شاه و نمايندگان

شعاری دموكراتيك عرضه كنند در سازش با

روحانيتی که به دنبال قدرت سياسی دينی بود

امپرياليسم به قدرت سياسی دست يافتند.

)خمينی ،بھشتی و غيره( و با بخش مھمی از
تجار پيوند ديرينه داشت و جريان ھائی نظير
نھضت آزادی و جبھۀ ملی که بيانگر منافع آن
بخش از بورژوازی ای بودند که در زمان شاه
در قدرت سياسی سھم نداشتند ،صورت گرفت.
حاصل اين معامالت در شرايطی که توده ھای
مردم نسبت به خمينی و احزاب ملی -مذھبی
اعتماد و توھم داشتند ،به قدرت رسيدن روحانيت
پان اسالميست بود .حاکمان جديد به رغم گفتمان
ھا و شعارھايشان ،ماھيت سرمايه داری داشتند.
آنان نه تنھا خواستار حفظ نظام اقتصادی ،دستگاه
اداری و نظامی گذشته بودند ،بلکه خواھان
گسترش و تحکيم آنھا و سلطۀ دولت دينی بر
جامعۀ ايران بودند.

اولين اقدام رژيم اسالمی سرمايه داری سركوب
وحشيانۀ كارگران ،نيروھای كمونيست و
انقالبی ،در ھم كوبيدن ھرگونه آزادی و تشكل
ھای موجود در وسيعترين شكل ممكن بود .اين
رژيم مقاصد طبقاتی و دينی خود را به »بركت«
بھانه تراشيدن جنگ ارتجاعی ايران و عراق ،از
ھمان سال ھای نخست با به راه انداختن بساط
دار و تازيانه و كشتار به پيش برده است .اين
روندھا ھمراه با شدت فقر فزاينده توده ھا و
تبعات ويران كنندۀ آن تاكنون تداوم يافته است.
ماھيت ارتجاعی و استثمارگرانۀ رژيم جمھوری
اسالمی ،معضالت حاكم بر جامعه و بحران ھای
حاد حكومتی ،با توجه به رشد جنبش اعتراضی
توده ھا در متن بحران وسيع ،عميق و ديرپای

بورژوازی و پان اسالميست ھا با اتكا به منابع

اقتصادی ،دورنمای برون رفت از وضعيت حاكم

عظيم مالی و نھادھای اقتصادی ،سياسی و

بر سرنوشت كارگران ،زحمتکشان و محرومان

نظامی ای كه از رژيم پيشين به ارث برده بودند

را از راه ھای قانونی ناممکن کرده است.
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بدون شك تأمين آنچه ما به عنوان ناكافی بودن

خواھد بخشيد .سير اوضاع پيش روی جامعه تنھا

مؤلفه ھای يك انقالب پيروزمند برشمرديم،

يك راه حل دارد :انقالب و راه حل انقالبی

ھمچنان به عنوان مبرم ترين مسايل تدارك

كارگران برای سراپای زندگی اجتماعی توده

انقالب آتی ايران ،فعليت دارند .پيشگيری از

ھای مردم ايران.

تکرار ھمان روندی كه به ناكامی قيام سال،۵٧
به تسلط ارتجاع و به قھقرا كشاندن جامعۀ ايران
منجر شد ،از اھميت ويژه ای برخوردار است.
سرمايه داران حاكم در ايران و امپرياليست ھا
برای حراست از منافع طبقاتی خود ،انواع
ترفندھای ضد انقالبی را برای مھار انقالب و
حفظ بنيان ھای نظام طبقاتی استثمارگرانۀ
سرمايه داری ،از آلترناتيوسازی ھای ارتجاعی
و بزك كرده گرفته تا حمايت از جريانات و
نيروھای تشنۀ قدرت متمايل به برآوردن اھداف
آنھا ،به كار خواھند بست .تدارك و پشتيبانی
سازمان ھای ضروری مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا

ترور ُشکری بلعيد
از رھبران سياسی الئيک و مخالف
رژيم حاکم بر تونس

)به ويژه حزب كمونيست و سنديكا در شرايط

يحيی سمندر

كنونی ،و ديگر سازمان ھای توده ای کارگران(،

صبح روز چھارشنبه  ٦فوريه  ١٨) ٢٠١٣بھمن

تقويت مبارزات مستقل و ھدفمند طبقۀ كارگر و

ماه  (١٣٩١شکری بلعيد مبارز سياسی الئيک و

زحمتكشان به ضد رژيم حاكم و حاميان

دموکرات ،وکيل دادگستری و از رھبران جريان

امپرياليستش ،تالش و کمک در جھت وحدت

ملی دموکراتيک ]حزب ملی دموکراتيک[

سياسی و نظری نيروھای كمونيست و راديكال

مخالف رژيم اسالمی حاکم بر تونس ھنگام

حول مسايل و اھداف برنامۀ انقالبی كارگران

خروج از خانه اش در اثر شليک  ٤گلولۀ

ايران و مبارزه عليه انحرافات حاكم و رايج كه

تروريست ھای »ناشناس« جان باخت.

در برابر اين روند مانع ايجاد می كنند،

شکری بلعيد ،فعاليت سياسی خود را از زمان

ھموارسازی راه خطير تدارك انقالب را شتاب

دانشجوئی آغاز کرد و در اعتراصات دانشجوئی
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و مبارزات سياسی در زمان بورقيبه و بن علی

»سوسياليست« اروپائی و حزب محيط زيست

فعال بود .او اختناق و سرکوبگری ھای رژيم بن

فرانسه ،به خيال خود می خواھد بين حزب

علی ،از جمله سرکوب خونين کارگران معدن

نھضت اسالمی تونس  -حزب حاکم که جريانی

قفصه در سال  ٢٠٠٨را افشا کرد .او ھمچنين

پان اسالميستی است  -و »دموکراسی« آشتی به

دفاع از متھمان سياسی را در دورۀ حکومت بن

وجود آورد!

علی برعھده داشت .پس از سقوط بن علی و

نه تنھا اعضای خانوادۀ ُشکری بلعيد بلکه

روی کار آمدن رژيم اسالمی در تونس به

بسياری از فعاالن سياسی تونس و ناطران

مبارزات خود در »شورای عالی برای تحقق

سياسی ،اين ترور را کار حزب حاکم و يا سلفی

اھداف انقالب ،اصالحات سياسی و گذار

ھای متحد او می دانند .خود شکری حدود يک

دموکراتيک« که اساسا مرکب از جريان ھای

ھفته پيش از ترورش تشکيل »کميته« ھائی برای

الئيک ،دموکرات و چپ تونس بود ادامه داد.

ترور مخالفان رژيم از سوی اسالميست ھای

ترور شکری بلعيد موجی از اعتراض ،راه

حاکم را افشا کرده بود .به طور کلی تمام

پيمائی و درگيری با پليس و کارگزاران حزب

مبارزان الئيک ،دموکرات و چپ ،فعاالن

حاکم نھضت اسالمی و متحد سلفی آن را

طرفدار برابری زن و مرد و روشنفکران و

برانگيخت .اين اعتراضات ،راه پيمائی ھا و

روزنامه نگاران و فيلمسازانی که خط حاکم را

درگيری با پليس اساسا توسط ھمان جوانان،

پيش نمی برند يا با آن کنار نمی آيند به اشکال

دانشجويان ،کارگران بيکار و زحمتکشان

گوناگون در معرض خطرند.

شھری ،زنان مبارز و روشنفکرانی رخ داد که

ترور شکری بلعيد ،برھمۀ تونسيانی که ھنوز

بيش از دو سال پيش برای »اسقاط نظام« بن

ممکن است به رژيم غنوشی توھمی داشته باشند

علی مبارزه کردند ،زندانی و شکنجه شدند و

و نيز بر ھمۀ مبارزان کمونيست و دموکرات

صدھا کشته و زخمی دادند .اين ترور ھمچنين به

ھای راستين در کشورھای عربی و خاورميانه

اعالم اعتصاب عمومی توسط بزرگترين

بار ديگر ثابت کرد که تا آنجا که به کارگران و

سنديکاھای تونس منجر شد .مجموعۀ اين

زحمتکشان و به نيروھای دموکرات ،چپ و

حرکات ،کابينۀ تونس و رئيس جمھور

کمونيست مربوط می شود بين سياست جريانات

سازشکارش را به لرزه در آورده است .منصف

پان اسالميستی و طيف ھای مختلف آن )مانند

مرزوقی ،رئيس جمھور مورد حمايت احزاب

حزب نھضت اسالمی تونس يا اخوان المسلمين
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مصر و غيره( و سياست حکومت ھائی نظير

اقتصادی آنھا را به شيوۀ ديگری به پيش می برند

سياست حکومت بن علی و مبارک تفاوتی وجود

بلکه خواستار حفظ و تحکيم ماشين دولتی و

ندارد .ھم نيروھای پان اسالميستی )خواه از نوع

ابزارھای سرکوب رژيم ھای حاکم نيز ھستند.

سلفی باشند و خواه از نوع اخوان المسلمين و

ديديم که چگونه نيروھای مختلف اپوزيسيون

خواه از جنس جريانات مختلف جمھوری اسالمی

رژيم بن علی نسبت به ارتش اين کشور و

ايران و يا مخالفان اصالح طلب آن( مرتجع ،ضد

فرماندھان آن – که نه تنھا خود سرکوبگرند بلکه

دموکرات و ضد کارگرند و ھم ديکتاتوری ھای

تکيه گاه اصلی ديگر نيروھای سرکوبگر نيز

نظامی – پليسی از نوع حکومت بن علی و

ھستند – توھم داشتند و يا خطر نيروھای پان

مبارک و يا حکومت ھای ظاھراغير نظامی ولی

اسالميست را نمی ديدند يا به آن کم بھا می دادند.

متکی بر ارتش ،پليس و نيروھای امنيتی مانند

جوانان تونس و مصر ،در عمل و در مبارزات

ترکيه و اسرائيل و رژيم سابق محمد رضا شاه.

روزانۀ خود ھم به ضد نيروھای سرکوبگر

ھمۀ اين حکومت ھا و اين جريانات مدافع عريان

ارتش و پليس و ھم به ضد پان اسالميست ھا

ترين و وحشيانه ترين استثمار سرمايه داری،

مبارزه می کنند .اين اميد بخش است .اين مبارزه

پايگاه مستقيم امپرياليسم يا جاده صاف کن سلطۀ

برای اينکه ثمر بخش باشد راھی جز »راديکال

امپرياليسم و ارتجاع اند و سلطۀ آنھا تقويت کنندۀ

شدن« ندارد و رايکال شدن در اين عصر تنھا

شووينيسم ،نظامی گری ،تاريک انديشی و

می تواند با نفی سياست بورژوازی ،خواه

ارتجاع سياسی ،اجتماعی و فرھنگی و زمينه

بورژوازی حاکم و خواه بورژوازی اپوزيسيون،

ساز جنگ ھای تجاوز کارانه و دخالت ھای

و با تکيه بر منافع کارگران و زحمتکشان شھر و

سلطه جويانۀ امپرياليستی است.

روستا ،که اکثريت قاطع در ھمۀ جوامع را

اما مبارزۀ سياسی پيگير و افشای تمام سياست ھا

تشکيل می دھند ،تحقق يابد .طبقۀ کارگر بايد در

و حرکات اين رژيم ھا و نيروھای مدافع داخلی و

چنين مبارزه ای پيشاپيش ھمۀ مردم ستمديده

خارجی آنھا و مقابله با آنھا در ھمان حال مستلزم

حرکت کند و سياست مستقل خود و تشکيالت

افشای سياست اپوزيسيون ھای ليبرال و اصالح

مستقل خود را به پيش برد تا بتواند مبارزات

طلب است .ليبرال ھا و اصالح طلبان نه تنھا

سياسی ،اقتصادی و اجتماعی خود و ديگر توده

خواھان حفظ شالوده ھای اقتصادی اين رژيم

ھای زير ستم و استثمار را به پيروزی برساند.

ھايند و در صورت کسب قدرت سياست
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بيمۀ كارگران ،لقمۀ چرب
در چنگ و دندان گرگھای حكومتی

پيش می رود .اما چرا رياست بر سازمان تأمين
اجتماعی تا اين اندازه موضوع درگيری جناح
ھای حاكم رژيم شده است؟ طبق آمار ارائه شده
از سوی كارشناسان رژيم )و براساس اعالم دفتر

شيده رخ فروز

جنجال و كشمكش ھای اخير بر سر رياست
سازمان پر شاخ و بال تأمين اجتماعی ،چنان
رقبای حكومتی را به گود كشانده كه حتی پس از
تھديد به رو كردن فساد يكديگر تا بركناری وزير
کار و بازداشت رئيس اين سازمان و سرانجام
وارد شدن خامنه ای به مناقشه و »نصيحت«
شديداللحن او به اين رقبا ،ماجرا ھمچنان ادامه
دارد.
سعيد مرتضوی  ٣سال پس از فجايع وحشيانۀ
كھريزك و سال ھا تصدی پست ھای كليدی در
دستگاه ھای سركوبگر رژيم و مطرح بودن نام
او در بيشتر پرونده ھای جنجالی )از جمله بستن
 ١٨روزنامه در يك شب در  ١٢سال پيش( ،نه
تنھا به رغم اتھاماتش و داشتن پرونده )طبق ماده
 ١٢۴قانون استخدام كشوری نصب قاضی تعليق
شده به مناصب دولتی ممنوع است( عزل
نگرديد ،بلكه به رياست سازمان تأمين اجتماعی
گمارده شد *.دستگيری اخير وی نيز نه به دليل
پروندۀ مفتوح »كھريزك« ،بلكه در راستای ھمين
تسويه حساب ھای رقبای امروز )و شركای قديم(

آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان
تأمين اجتماعی( ،اين سازمان  ٣١ميليون و ٨٨٧
ھزار و  ۶۶٧بيمه شده اصلی و تبعی ،در  ۶ماھه
اول سال ٩١داشت .درآمد اين سازمان ،که بخش
مھمی از آن از محل کسر بيمه از ميليونھا كارگر
و حقوق بگير تأمين می شود ،در واقع بايد متعلق
به خود کارگران باشد؛ ولی آيا اين سازمان
مصداق ِ »به نام عيسی به شکم موسی« )بخوان
به نام کارگر و به جيب حکومت مداران( نيست؟
ببينيم كارشناسان دربارۀ اھميت نقش اقتصادی و
سياسی اين سازمان چه می گويند:
»كنترل سازمان تأمين اجتماعی با توجه به
سرمايه گذاری شركت "شستا" به عنوان يك
مؤسسۀ مالی بزرگ و در واقع بزرگترين
ھلدينگ اقتصادی كه كارھای مختلف سرمايه
گذاری را دنبال می كند كه ھيچ مؤسسه سرمايه
گذاری ديگری در حال حاضر به پای آن نمی
رسد ،دارای اھميت زيادی به لحاظ سياسی است.
داشتن اين سازمان ھمچنين به لحاظ پست ھايی
كه به افراد به عنوان اعضای ھيات مديرۀ شركت
ھا و مديران عامل می دھد و حلقۀ حاميان ايجاد
می كند ،دارای اھميت است .ھيچ وزارتخانه يی
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به اندازۀ تامين اجتماعی و شركت ھای زير

گرفت ،اين اتفاق نيفتاد و حتی ما به عنوان

مجموعۀ شستا نتوانسته حاميان خود را در پست

اعضای تيم تحقيق و تفحص كننده نفھميديم بر سر

ھا و مناصب مختلف با اھميت جا دھد .از طرف

اين گزارش چه آمد ... .يكسری اِعمال فشارھايی

ديگر با توجه به منابع مالی كه تأمين اجتماعی

نه از جنس تھديد بلكه از جنس تطميع و وعده و

در اختيار دارد ،در زمينۀ كارھای سياسی بسيار

وعيد به افراد داده شد كه باعث شد گزارش در

كارساز است و از اين موضوع در منافع و

مجلس قرائت نشود و حتی نتايج به طور خالصه

ظرفيت ھا در راستای اھداف سياسی ھمواره

ھم عنوان نشود) «.ھمانجا(

استفاده می شود) «.اعتماد(٩١/١١/١٨ -

طی  ۶سال گذشته بيش از  ۶مدير دولتی )از

کنترل چنين قدرت مالی و سياسی ِ تعيين كننده،

جمله كثيف ترين مھره ھای حکومت نظير

مسأله ای مھم و حساس برای باندھای حکومتی

مرتضوی( در رأس سازمان تأمين اجتماعی قرار

است .اين است آن نکته ای که جنجال بر سر اين

داشته اند و حضور عوامل دولت در آن بسيار پر

موضوع را برمال و روشن می کند! اين سازمان

رنگ بود؛ اما امکان ايفای ھرگونه نقش

بخشی از خوان نعمت رايگان و بادآورده جھت

كارگران و بيمه پردازان را در اين سازمان

سوء استفاده ھای مالی و سياسی سرمايه داران

)مانند نظارت ،كنترل و بازرسی آن  -حتی يك

حاكم از طريق تاراج آيندۀ روزھای ناتوانی و

نماينده از كارگران يعنی از تشكل ھای مستقل

بازنشستگی ميليون ھا بيمه شده ای است كه

کارگری در اين سازمان حضور نداشت و ندارد(

پرداخت حق بيمۀ سنگين در شرايط سيه روزی

به عنوان اصلی ترين صاحبان منابع سازمان

كنونی ،كمرشان را تا نموده است.

تأمين اجتماعی ،مانند ھمۀ عرصه ھای ديگر ،از

»اين استفاده از منابع مالی به قدری ظريف است
كه با ريزترين محاسات حسابداری ھا ھم نمی
توان به اين تخلفات رسيدگی كرد ... .تحقيق و

آنان سلب کردند و آيندۀ بيمۀ کارگران را قربانی
مطامع سود پرستانه و درگيری ھای درونی خود
ساخته اند:

تفحص از تأمين اجتماعی در مجلس ھشتم

»تأمين اجتماعی در حال حاضر تبدبل به يك

تخلفات زيادی در اين سازمان را نشان می داد.

بنگاه اقتصادی و سياسی شده و منابع مالی آن

اما در حالی كه انتظار می رفت نتايج در مجلس

برای دولتمردان و سياست پردازان بيش از پيش

قرائت شود ،با البی گری ھای زيادی كه صورت

وسوسه كننده شده است :تا حدی كه با وجود ھمۀ
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مشكالت اقتصادی و غير اقتصادی كشور سه قوه

* -مرتضوی كيست؟ مرتضوی در سن  ١٩سالگی به

درگير رياست پرتنش آن ھستند .در پشت پردۀ

عنوان داديار و سپس در سن  ٢٠سالگی به عنوان رييس

تأمين اجتماعی زد و بندھايی در حال اتفاق افتادن
است كه تنھا گوشه ھايی از آن خبری می شود«.
)ھمانجا(

دادياری دادسرای رفسنجان ،رياست دادگاه حقوقی شھر
بابك ،رياست دادگستری شھر بابك بوده است .در سال
 ١٣٧٣و در سن  ٢٧سالگی به رياست شعبه  ٩دادگاه

اين سوء استفاده ھای كالن مالی -سياسی در
حالی ادامه دارد كه در بسياری از مراكز
كارگری ،كارگاه ھا

دادگاه عمومی شھر بابك منصوب شد .از ديگر سوابق او

عمومی تھران منصوب شد و مدتی بعد به شعبه ٣۴
مجتمع قضايی كاركنان دولت و سپس به شعبه ١۴١٠
دادگاه مطبوعات رفت .او ھمچنين از ارديبھشت ١٣٨٢

و مراكز خدماتی،

مسئوليت دادستانی عمومی و انقالب تھران را بر عھده

كارفرمايان از پرداخت سھم خود برای بيمه

گرفت .مرتضوی از سال  ١٣٨١تا ھفتم شھريور ١٣٨٨

نمودن كاركنان طفره می روند ،پرداخت تمام اين

دادستان تھران بود .پس از عزل از دادستانی تھران،

سھم را به خود کارگران محول می کنند و پشت

مرتضوی توسط احمدی نژاد در سال  ١٣٨٨به رياست

چنين شيوه ای تھديد به بيكار کردن در انتظار
كارگران و كاركنان است .حتی در مراكزی نيز

ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب شد.
در  ١شھريور  ١٣٨٩با حكم دادگاه انتظامی قضات،
مرتضوی در كنار دو مقام قضايی ديگر از سمت خود

كه كارفرمايان بخشی از پرداخت بيمه را تقبل

تعليق شد و در سال  ١٣٩٠از سوی احمدی نژاد به

کرده اند با دوز و كلك ھا و اعالم دروغين ِ مزد

رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد) .به نقل از

پائين تر برای كارگران قانون را دور می زنند و

اعتماد(٩١/١١/۴ -

زندگی آيندۀ کارگران را با خطر حقوق
بازنشستگی كمتر روبرو می سازند.
ھمۀ اين واقعيت ھا نشان دھندۀ اين است كه
كارگران ايران روز به روز بيشتر در معرض

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ

بی حقوقی و يورش سرمايه داران حاكم به

انقالبيان پرولتری نيازمنديم

دستاوردھايشان قرار دارند .اگر کارگران به
گونه ای طبقاتی برای مقابله با تھاجمات سرمايه

ruwo.iran@gmail.com

داری اسالمی حاکم متحد نشوند اين تھاجمات بی
ترديد ھرچه بيشتر افزايش خواھد يافت.
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رابطۀ تشکل ھای طبقۀ کارگر
با اشکال مبارزۀ طبقاتی او

کارگران نشان دھد! ھر کسی که دستی در مسايل
کارگری داشته باشد قطعا اذعان خواھد کرد که
چنين وحدت نظری در جمع ميليونی کارگران آن
ھم در يک شاخۀ واحد توليد به ويژه که اين شاخه

آيا حزب طبقۀ کارگر معضل کارگران است

يک رشتۀ پيشرفتۀ صنعتی باشد ،نمی تواند بدون
آثار عملی و ملموس باشد .قطعا چنين وحدت

يا يکی از راه حل ھای آنان؟
بھروز فرھيخته
بھمن ١٣٩١

نظری به ويژه با قبول شرايط بحران اقتصادی ِ
تأثير گذار در زندگی اين کارگران از سوی اين
مقاله ،بايد در مبارزۀ اين کارگران به شکل
آشکاری خود را نشان دھد ،اما تاکنون چيزھايی

اخيراً مقاله ای به نام »بحران خودروسازی ھا و

از اين دست در ميان کارگران خودروسازی ھا

صنايع وابسته در حال اوج گيری ،ما کارگران

مشاھده نگرديده است .نتيجه ای که از اين بحث

دست از پا درازتر!« با امضای »کارگران صنايع

در اينجا می توان گرفت اين است که امضای

خودروسازی« در سايت »سيمای سوسياليسم«

»کارگران صنايع خودرو سازی« منطبق با

از جريان ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی،

واقعيت نيست! اين امضا به احتمال زياد متعلق

در وبالگ ِدرابا و در سايت اتحاد بين المللی در

به جريان يا گروھی است که خود را متولی

حمايت از کارگران ايران درج شده است.

کارگران خودروسازی می داند.

اين مقاله تخمين می زند که شرکت ھای

ھنگامی که به ھدف اصلی اين مقاله که حمله به

خودروسازی ھمراه با سازندگان قطعات در

حزب طبقۀ کارگر و اتحاديه ھای کارگری

سراسر کشور جمعيتی بيش از يک ميليون نفر

)سنديکاھا( است توجه نمائيم با وضوح بيشتری

کارگر دارند .درستی يا نادرستی اين رقم در

خواھيم ديد که چنين وحدت نظری که با امضای

اينجا موضوع بررسی نيست ،بلکه توجه به اين

»کارگران صنايع خودرو سازی« خود را نمايش

نکته مھم است که اين مقاله به نام »کارگران

می دھد در بين کارگران خودروسازی بدون

صنايع خودروسازی« امضا شده است .به

گذراندن کورانی از مبارزۀ طبقاتی عمال ممکن

عبارت ديگر يکی از اھداف اين مقاله اين است

نيست! بررسی کوتاھی از محتوای اين مقاله

که خود را بازتاب نظر اين جمع ميليونی از
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موضوع را روشن تر خواھد کرد .خو ِد عنوان

بانی بسازند و بر اريکه قدرت بنشينند) «.تأکيد

مقاله ،که از سويی در خودروسازی ھا و صنايع

از ماست(

وابسته بحران را در حال اوج گيری و از سوی
ديگر کارگران خودروسازی ھا را »دست از
پا درازتر« می داند ،چگونه می تواند مدعی شود
که کارگرانی که دست از پا درازتر اند با تمرکز
حول »شوراھای سراسری« دارای چنان وحدت
نظر ضد حزبی و ضد اتحاديه ای باشند که
امضای خود را پای چنين مقاله ای بگذارند؟!
قسمت ھايی از اين مقاله را مورد توجه قرار
دھيم! اين مقاله می گويد:
»می بينيم و می شنويم که صدای آمريکا ،بی بی
سی ،رضا پھلوی ،احزاب سياسی راست،
سلطنت طلبان ،جمھوری خواھان ،اصالح
طلبان ،ملی گرايان ،مجاھدين در مبارزه و
اختالف خود با سرمايه داران حاکم فعلی برای ما
کارگران دايه ھای مھربان تر از مادر شده اند.
بخشی ديگر ھم که پس از سالھا ،برايشان در
ھنوز بر ھمان پاشنه سابق می چرخد ،ما را
مايملک و سرباز پياده نظام خود دانسته و
اعتقادی به جنبش سراسری و ضد سرمايه
داری )در صورت فراگير شدن( ندارند و
حاضرند ما را به خاطر سکتاريسم خود شقه
شقه کنند ،به اميد آنکه با ساختاری حزبی و
ھيئت مديره ای از ما کارگران برای خود نرده

بی ترديد ھر کمونيست و ھر جريان کمونيستی
واقعی ،به مبارزۀ طبقاتی کارگران و اينکه اين
مبارزه با عمومی شدن و سراسری شدن خود
بايد سلطۀ سياسی سرمايه داری را براندازد و
سلطۀ سياسی طبقۀ کارگر را ايجاد کند و سپس
کار مزدی و سرمايه داری را از بين ببرد،
اعتقاد راسخ دارد .اما نه مانند جريان به
اصطالح لغو کار مزدی و ضد سرمايه داری
موجود

که

ُمبلغ

خط

آنارشيستی

و

آنارکوسنديکاليستی در جنبش کارگری ايران
است بخواھد با شورای ھمه کارۀ ناموجودی که
عھده دار انجام ھمۀ اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر
حتی در شرايط تسلط سرمايه داری و دولت آن
است ،کار مزدی را از بين ببرد! اين مقاله در
وسط دعوا نرخ و عيار جنبش »ضد سرمايه
داری« نوع خود را در جنبش کارگری ايران
تعيين کرده است و برايش تنھا اين مانده است که
چگونه و کی شر »سکتاريسم« مزاحمی که نمی
گذارد جنبش ضد سرمايه داری »فراگير« شود،
کم خواھد شد .تاکنون و در آينده نيز

ھمۀ

کمونيست ھای راستين به ضرورت حزب طبقۀ
کارگر ،حزب کمونيست ،برای رھبری مبارزۀ
طبقاتی پرولتاريا باور داشته و باور خواھند
داشت .آنان بی ترديد صف خود را از خطوط
10
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آنارشيستی که ھمۀ اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر و

شکلی ديگر منتظر ظھور و دستور احزاب و

سازمان ھای آن را درھم می ريزند تا ديکتاتوری

رھبران و کميته مرکزی ھا ھستند که فرمان

پرولتاريا را نفی کنند ،جدا خواھند کرد .اين مقاله

صادر کنند تا ما زير پرچم شان سينه بزنيم«.

مدعی است که کسانی که به وجود حزب طبقۀ

)تأکيد از ماست(

کارگر و »ساختار حزبی« به عنوان يکی از
سازمان ھای مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر معتقدند
ھدفشان اين است که »بر اريکۀ قدرت بنشينند«.
اما اين حرف برای ھمۀ کمونيست ھايی که به
ضرورت وجود حزب کمونيست باور دارند
مصداق عمومی ندارد ،زيرا برخی از اين
کمونيست ھا به وجود حکومت حزبی و بنابراين
در دست گرفتن قدرت دولتی توسط حزب
کمونيست معتقد نيستند .آنان بر اين باورند که
قدرت دولتی بايد در دست شوراھای کارگری
باشد و ھيچ فردی به خاطر عضويت در حزب
کمونيست نبايد در مسند قدرت دولتی جای
بگيرد ،مگر آنکه مانند ھر شخص ديگری برای
انجام وظيفه در شوراھا انتخاب شود.

اين مقاله مسألۀ ضرورت يا عدم ضرورت حزب
طبقۀ کارگر و اينکه اساسا طبقۀ کارگر در
مبارزۀ طبقاتی خود به ارگانی برای تجزيه و
تحليل شرايط و روندھای مبارزۀ طبقاتی ،تدوين
برنامۀ سياسی طبقۀ کارگر که بيانگر اھداف
مبارزه ،وظايف اين طبقه ،استراتژی و تاکتيک
مبارزۀ طبقاتی و ترويج و تبليغ ،و پيشبرد آنھا
نياز دارد يا نه را  -که مسأله ای پيچيده است  -به
سطح موضوعی عوامانه تقليل می دھد و آن را
صرفا ادامۀ تفکر مذھبی در »شکلی ديگر« می
داند .وانگھی جريانی که مدعی است اگر
سکتاريست ھای خبيث بگذارند تشکل شورايی
ضد سرمايه داری شان فراگير خواھد شد ،يعنی
طبقۀ کارگر ايران بالفعل دارای توانايی ايجاد

اين مقاله می گويد» :بيشتر ما کارگران عادت

چنين تشکلی است ،به شعور عمومی طبقۀ کارگر

کرده ايم که چشم به باال داشته باشيم و ھميشه

ايران خرافۀ »منتظر ظھور منجی« بودن را

منتظر رسيدن منجی از باال ھستيم .آن بخش از

نسبت می دھد.

کارگران که تحت تاثير رسانه ھای قدرتھای
خارجی ھستند منتظرند آنھا کاری برايشان بکنند.
آن بخش که تحت نفوذ فرھنگ مذھبی ھستند
منتظر ظھور امام زمان ھستند .دسته کوچک
ديگری ھم با ھمان فرھنگ امام زمانی منتھا به

اين مقاله دربارۀ توان و قدرت کارگران می
گويد» :اما آنچه مايه تاسف است عدم شناخت و
آگاھی و بيگانگی اکثر ما کارگران از توان
خودمان است» «.اما ما چون با ھم متحد نيستيم
11
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و تشکيالتی نداريم ،نيروی خود را نيز نمی

ايجابی تبديل نشود آن مبارزۀ مشخص نتيجه ای

شناسيم» «.ھمان گونه که با محصول کار خود

تکاملی نخواھد داشت .ھنگامی که »جريان ضد

بيگانه ايم ،با توان خود نيز بيگانه تريم «.پس

سرمايه داری« شعار لغو کار مزدی می دھد،

توصيۀ اين مقاله برای رفع بيگانگی کارگران

چگونه کاری را جانشين کار مزدی می کند و

محدود به شناخت و آگاھی آنان از توان خود و

اين کار جانشين شده را در چه وضعيت سياسی،

متحد شدن در تشکيالت است .ولی چرا کارگران

اجتماعی و اقتصادی به پيش می برد؟ اين جريان

ھنگامی بيگانگی خود را رفع می کنند که صرفا ً

تاکنون ھيچ بديل ايجابی ای برای لغو کار مزدی

به توان خود در ايجاد »تشکل شورايی و

و شرايط پيشبرد آن که سوسياليسم بدون آنھا بی

سراسری« اعتقاد داشته باشند ،آيا محدود کردن

ترديد معنی ندارد ،ارائه نداده است.

طبقۀ کارگر فقط به يک تشکل به عنوان تنھا
سالح مجاز برای رھايی اين طبقه او را از
امکان کاربرد سالح ھای گوناگون )تشکل ھای
گوناگون( محروم نمی کند؟ خود اين توان برای
چيست ،برای انجام چه کاری است؟ آيا اين توان
برای انجام انقالب و ايجاد دولت طبقۀ کارگر و
سوسياليسم است؟ اين مقاله دربارۀ اين مسايل
چيزی نمی گويد .اما آنچه در آن روشن است اين
است که اين توان و »تشکل شورايی و
سراسری« در خدمت پيشبرد مبارزۀ »ضد
سرمايه داری« برای »لغو کار مزدی« است .در
يک مبارزۀ ثمربخش وقتی انسان چيزی را لغو
می کند چيز ديگری را جانشين آن می سازد.
روند لغو ،سلب يک چيز ،و جانشين کردن يا
ايجاب ،چيزی ديگر است .يک مبارزۀ مشخص
بايد شامل ھر دو روند ،يعنی ھم روند سلبی و ھم
روند ايجابی ،باشد .اما اگر روند سلبی به روند

اين مقاله در ادامه می گويد» :حوادث سياسی به
سرعت در حال پيش آمدن ھستند و رابطۀ بين
جناحھای حاکم سخت به ھم خورده است .ممکن
است جناحی که در حال حاضر حاکم بر
شرکتھای خودرو سازی و صنايع وابسته به آن
است ،برای رقابت با جناح ديگر بتواند تا
انتخابات با ما کجدار و مريض مدارا کند و ما را
فعال اخراج نکنند .اما پس از آن چه؟ ما ھميشه
در معرض تھديد اخراج و فقر و فالکت ھستيم و
بايد خود را به وسيله ای ھميشگی برای مبارزه
با اين تھديد مجھز کنيم .اين وسيله چيزی نيست
جز تشکل شورايی و سراسری برای مبارزه با
سرمايه داری .فقدان اين وسيله ،يک ضعف
اساسی و تاريخی ما کارگران است .سابقه
تاريخی نشان می دھد که ھمکاران ما نيز در
گذشته ھمين مشکل را داشته اند .ھمان گونه که
12
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بريده روزنامۀ ضميمه نشان می دھد* ،کارخانه

که اين وسيلۀ ھميشگی با تھديد اخراج و فقر و

ھايی چون جنرال موتورز سابق )پارس خودرو

فالکت مبارزه کند يا بيش از آن برای لغو کار

کنونی( در روزھای پايان رژيم گذشته شورای

مزدی نيز ھست؟ در ادبيات اين جريان اين

خود را به وجود آوردند و حتا اقدام به سراسری

وسيله برای ھر دو کار است .آری اين وسيله

کردن آن نيز کردند .اما از يک سو سرکوب

آچاری است که ھمه کار ،در ھر شرايطی و در

رژيم تازه به قدرت رسيده و از سوی ديگر

ھمۀ زمان ھا از آن بر می آيد :برای کوچک

ذھنيت توھم آلود ما کارگران )ھمان دو عاملی

ترين مسايل مبارزۀ اقتصادی تا توفان ھای

که در باال ذکر کرديم( مانع پايداری و استحکام

بزرگ انقالبی و بنا کردن سوسياليسم و کمونيسم

ضد سرمايه داری اين شوراھا شد و کارگران

کاربرد دارد ،چه شاه کليد بی نظيری است اين

دوباره پراکنده و اسير سرمايه شدند .اکنون ما

وسيله!

می توانيم و بايد با پيگيری ھمان خواسته ھا،
شوراھای ضد سرمايه داری خود را به وجود
آوريم و به اين ترتيب ،ضمن آن که گامی در
جھت رفع پراکندگی و بيگانگی خود برمی
داريم ،برای شرکت فعال و مستقل در حوادث
سياسی پيش رو نيز آماده شويم) «.تأکيد از
ماست(

جالب اين است که خود اين مقاله قبول دارد که
در »کارخانه ھايی چون جنرال موتورز سابق
)پارس خودرو کنونی( در روزھای پايان رژيم
گذشته شورای خود را به وجود آوردند و حتا
اقدام به سراسری کردن آن نيز کردند .اما از يک
سو سرکوب رژيم تازه به قدرت رسيده و از
سوی ديگر ذھنيت توھم آلود ما کارگران )ھمان

در اين نقل قول می بينيم »تشکل شورايی و

دو عاملی که در باال ذکر کرديم( مانع پايداری و

سراسری برای مبارزه با سرمايه داری« که

استحکام ضد سرمايه داری اين شوراھا شد و

ھدف آن »لغو کار مزدی« بود چگونه رنگ

کارگران دوباره پراکنده و اسير سرمايه شدند«.

باخته و به »وسيله ای ھميشگی« برای مبارزه

پس شورای کارگری بنا به اعتراف اين مقاله

با » تھديد اخراج و فقر و فالکت« تقليل يافته

»در روزھای پايان رژيم گذشته« در جنرال

است! بنا به ادعای اين جريان »فقدان اين وسيله،

موتورز به وجود آمد .روزھای پايان رژيم

يک ضعف اساسی و تاريخی کارگران است« .آيا

گذشته چه روزھايی بودند؟ روزھای بحران

اين ضعف اساسی و تاريخی فقط برای اين است

انقالبی در جامعۀ آن زمان ايران .روزھايی که
رژيم قديم در آستانۀ درھم شکستن قرار داشت.
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ھمان گونه که مشاھده می کنيم اين شورا پيش از

ای که جريان به اصطالح »ضد سرمايه داری«

اين شرايط نه تنھا در جنرال موتورز ،بلکه در

آن را درک می کند .نظر غالب در جنبش

ھيچ محيط کارگری ايران به وجود نيآمد و نمی

کارگری اين است که طبقۀ کارگر در اين يا آن

توانست به وجود آيد .علت آن ناتوانی فکری و

محيط کار می تواند بر حسب دلخواه سنديکا يا

نرسيدن کارگران به اين ايده نبود .يا سکتاريست

شورا را به عنوان تشکل خود انتخاب کند .برخی

ھای خبيث مانع تشکيل آن پيش و پس از انقالب

به تأسی از منصور حکمت مجامع عمومی و

بھمن نشدند ،بلکه ماھيت شورا به عنوان قدرت

شورا را توصيه می کنند و با آنکه مانند جريان

سياسی يا دولت طبقۀ کارگر چنان است که در

به اصطالح »ضد سرمايه داری« معتقدند وجود

شرايط تسلط دولت سرمايه داری نمی تواند به

سنديکا به زيان طبقۀ کارگر است ولی در

وجود آيد و نيز پس از به وجود آمدن اگر قدرت

صورتی که کارگران سنديکا تشکيل دھند با آن

دولتی را در دست نداشته باشد دوام نخواھد

کنار خواھند آمد .روشن است که برخی از

داشت .حتی اگر در آن زمان شورا در ھمۀ

جريان ھای با گرايش آنارشيستی تنھا به شورا

صنايع خودروسازی سراسری می شد به مفھوم

تمايل دارند .اما ھيچ کدام از اين جريان ھا از

سراسری شدن شورا در تمام کشور نبود .از آن

خود نمی پرسند که وجود اين يا آن نوع تشکل

مھم تر اينکه در آن زمان ھمان شوراھايی که در

کارگری با چه شکل از مبارزۀ طبقاتی منطبق

اينجا يا آنجای کشور به وجود آمدند به خود

است و چه وظيفه و عملکرد مبارزاتی را می

ھمچون تشکل يا نھادی که بايد قدرت دولتی را

تواند پوشش دھد و در يک کالم وجود ساختاری

تصرف کنند و آن را به نفع طبقۀ کارگر و توده

يک تشکل منطبق با کدام فونکسيون است.

ھای مردم اِعمال نمايند نگاه نمی کردند ،کما
اينکه امروز نيز جريان لغو کار مزدی به اين
وسيله نه اين گونه ،بلکه ھمچون وسيلۀ عادی
مبارزه با سرمايه داری نگاه می کند که در
بھترين حالت عملکردش چيزی بيش از عملکرد
يک سنديکا نيست! آری ذھنيت غالب در جنبش
کارگری نه تنھا در انقالب بھمن ،بلکه امروز نيز
نسبت به شورا »توھم آلود« است ،اما نه به گونه

اگر به مبارزۀ طبقۀ کارگر به طور تاريخی يعنی
آن گونه که در تاريخ حيات اين طبقه تاکنون رخ
داده است )و تا به امروز نيز داليل قانع کننده ای
برای تغيير آنھا وجود نداشته است( توجه کنيم
می بينيم که اين مبارزه در اَشکال گوناگونی
صورت گرفته و ھمچنان صورت خواھد گرفت.
اين اَشکال مبارزۀ طبقاتی در دسته بندی ھای
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کلی يا بزرگ عبارتند از مبارزۀ اقتصادی و

صادق است ،بلکه در مورد نھادھا يا سازمان

توليدی ،مبارزۀ سياسی ،مبارزۀ تئوريک ،مبارزۀ

ھای طبقۀ کارگر نيز صدق می کند.

اجتماعی ،مبارزۀ فرھنگی و سرانجام مبارزۀ
ھنری .طبقۀ کارگر در جريان تاريخی زندگی
خود برای برخی از اين اشکال مبارزۀ طبقاتی
خويش نھادھا يا سازمانھا و تشکل ھايی به وجود
آورده که بيش از نھادھا يا سازمان ھای ديگر
متناسب با شکلی معين از مبارزۀ طبقاتی او
است .اين نھادھا يا سازمان ھا مانند خود اين
اَشکال مبارزۀ طبقاتی کارگران ،ھم مستقل از
يکديگرند )يعنی از جمله يکی نمی تواند جانشين
ديگری شود( و ھم مرتبط با يکديگرند .ھمان
گونه که مبارزۀ سياسی نمی تواند جانشين مبارزۀ

به عالوه اين نھادھا يا سازمان ھا با درجۀ معينی
از رشد کمی و کيفی خو ِد طبقۀ کارگر و مبارزۀ
طبقاتی او امکان پيدايی ،عمل و رشد دارند ،اين
موضوع بی استثنا دربارۀ ھمۀ نھادھا يا سازمان
ھای مبارزۀ طبقۀ کارگر صادق است .خود ِ طبقۀ
کارگر بسيار قديمی تر از نھادھا و سازمانھای
طبقۀ کارگر است ،زيرا اشکال گوناگون مبارزۀ
طبقاتی پرولتاريا ھنگامی می توانند متجلی شوند
که خود طبقۀ کارگر وجود داشته باشد و از رشد
کمی و کيفی معينی برخوردار باشد.

اقتصادی شود نھاد يا سازمان متناسب با آن نمی

مبارزۀ طبقاتی کارگران در طی تاريخ در شکل

تواند جانشين نھاد يا سازمان اقتصادی و توليدی

اقتصادی و توليدی خود تاکنون سه نھاد يا

گردد .ما باالتر گفتيم که ھمۀ اَشکال مبارزۀ

سازمان متناسب با خود ايجاد کرده است .يکی از

طبقاتی کارگران مرتبط با يکديگرند ،در اينجا

اين نھادھا اتحاديه )سنديکا( ھای کارگری اند که

بايد اضافه کنيم که نه تنھا اين اَشکال به ھم

طبقۀ کارگر توانسته است آن را در شرايط تسلط

مربوط اند و تا حدی اَشکال ديگر را در خود

نظام سرمايه داری و دولت آن ايجاد کند .اتحاديۀ

منعکس می کنند ،بلکه روند ھرکدام چنان است

كارگری سازمان صنعتی يا حرفــهای عمومی

که نمی تواند نفی اَشکال ديگر باشد .يک دليل

كـارگـران اسـت .اتحاديـه ،پيـش از انقـالب

ساده و روشن برای اين امر بسيار مھم اين است

كارگری و پس از آن ،نقش مھمی در تشــكل،

که ھمۀ اين اَشکال ،اَشکال يک کل واحد به نام

آمـوزش و تربيـت طبقاتی كـارگـران ،دفـاع از

مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا ھستند .نه تنھا اين امر ِ

منـافع آنـان و بسـط دموكراسی به عھده دارد.

بسيار مھم برای اَشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر

يکی ديگر از نھادھای مبارزۀ اقتصادی و توليدی
طبقۀ کارگر کميته ھای کارخانه و محل کار
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ھستند اين نھاد که مديريت اقتصادی طبقۀ کارگر

گفتيم ديگر نھاد يا سازمان سياسی طبقۀ کارگر

را طی روندی تکاملی به پيش می برد تنھا در

شوراھای کارگری است .شـوراھا دولـت طبقۀ

آستانۀ انقالب ھای کارگری می تواند به وجود آيد

كارگرند و نه يک سازمان طبقۀ کارگر که در

و پس از سلطۀ سياسی طبقۀ کارگر روند تکاملی

شرايط تسلط سرمايه داری و دولت آن به طور

خود را به پيش برد .سومين نھاد مبارزۀ

روتين مورد استفادۀ اَشکال گوناگون مبارزۀ

اقتصادی و توليدی طبقۀ کارگر ارگان کشوری

کارگران قرار گيرد .روشن است که چنين

برنامۀ ريزی اقتصادی  -اجتماعی طبقۀ کارگر

ارگانی تنھا در آستانۀ انقالب کارگری که توازن

در امر پيشبرد سوسياليسم است .روشن است که

مبارزۀ طبقاتی به نفع طبقۀ کارگر تغيير کرده

چنين نھادی تنھا در شرايط سلطۀ سياسی طبقۀ

است می تواند به وجود آيد .طبقۀ كارگر در اتحاد

کارگر می تواند به وجود آيد.

با ساير زحمتكشان شھر و روستا در روند

مبارزۀ طبقاتی کارگران در طی تاريخ در شکل
سياسی خود تاکنون دو نھاد يا سازمان متناسب با
مبارزۀ سياسی اين طبقه به وجود آورده است.
يکی حزب طبقۀ کارگر که به آن حزب کمونيست
ھم گفته می شود ،ديگری شوراھای کارگری
است .حزب طبقۀ کارگر يا حزب کمونيست نماد
سياسی تشـكل كـارگـران ھمچـون يـک طبقــه و
راھنمای آنان در ھمۀ مراحل و ھمۀ شـكل ھای
مبـارزۀ طبقـاتی اسـت .از آنجا که اين حزب پيش

برانداختـن دولـت بـورژوايی ارگان قــدرت
خـود ،يعنی شـوراھا را كـه بيانگر حـاكميت توده
ھای مردم بـر اقليت استثمارگر و ثروتمند جامعه
است ،به وجــود می آورد .دولـت شـورائی كـه
بـا تسـليح عمومی توده ھای مــردم ،انتخـابی و
قـابل عزل بـودن مقامـات دولتی )ھـرگـاه كـه
انتخـاب كنندگان اراده كنند( و لغــو ھمۀ
ت مشـاغل دولتی مشـخص میشـود،
امتيـازا ِ
نظـام سياسیﹺ متفـاوتی از نظام سياسی جامعۀ

از انقالب کارگری راھنما و رھبر طبقاتی

سـرمايه داری يعنی دسـتگاه نظـامی  -اداری

کارگران برای به ثمر رساندن اين انقالب است

بـورژوايی و سيسـتم پارلمـانی اسـت .درست

)با آنکه به سازماندھی مبارزات مخفی ،علنی،

ھمان گونه که کمون پاريس چنين بود .اين دولت

قانونی و غير قانونی می پردازد( اگر خود واقعا ً

از نمايندگان واحدھای كار و فعــاليت در

يک حزب انقالبی باشد نمی تواند ھمچون يک

شـھرھا ،روسـتاھا و محـالت بـه وجـود می آيـد.

حزب علنی به موجوديت خود ادامه دھد.

در زير مسايل باال را جمع بندی می کنيم:
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● يکی از اھداف مقالۀ »بحران خودروسازی ھا

قدرت بنشينند .در حالی که اين نظر نمی تواند

و صنايع وابسته  «...اين است که خود را بازتاب

دربارۀ جريانی که به وجود حزب باور دارد ولی

نظر جمع ميليونی کارگران خودروسازی نشان

حکومت حزبی را رد می کند ،صادق باشد.

دھد ،در حالی که واقعيت چنين نيست.

● مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و صنايع

● ھدف اصلی مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و

وابسته  «...می گويد کارگران عادت کرده

صنايع وابسته  «...حمله به حزب طبقۀ کارگر و

اند که چشم به باال داشته باشند و کارگران

اتحاديه ھای کارگری )سنديکاھا( است.

مذھبی ھم منتظر ظھور امام زمان اند؛ در

● مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و صنايع

اين ميان دستۀ کوچکی از کارگران منتظر

وابسته  «...می گويد آن بخش از فعاالن

ظھور و دستور احزاب و رھبران و کميتۀ

سياسی ای که به حزب طبقۀ کارگر

مرکزی ھا ھستند تا با فرمان آنھا زير

معتقدند کارگران را مايملک و سربازان پياده

پرچم شان سينه بزنند .در ھمين حال اين

نظام خود دانسته و اعتقادی به جنبش سراسری و

مقاله معتقد است که اگر سکتاريست ھا

ضد سرمايه داری ندارند .اين نظر دربارۀ ھمۀ

بگذارند شوراھا فراگير خواھند شد و امر

جريان ھايی که به وجود حزب طبقۀ کارگر

مبارزۀ طبقۀ کارگر را در ھمۀ اَشکال آن

اعتقاد دارند صادق نيست.

به پيش خواھند برد .ما نشان داديم که علت

● شورای سراسری ضد سرمايه داری مقالۀ

فراگير نشدن شوراھا انتظارات خرافی

»بحران خودروسازی ھا و صنايع وابسته ، «...

کارگران يا نقش سکتاريست ھا نيست،

شورای ھمه کارۀ ناموجودی است که عھده دار

بلکه اين امر به ماھيت خود شوراھا و

انجام ھمۀ اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر حتی در
شرايط تسلط سرمايه داری و دولت آن است.
● مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و صنايع
وابسته  «...ھمۀ طرفداران حزب طبقۀ کارگر را
به اين متھم می کند که می خواھند بر اريکۀ

شرايط ايجاد آنھا مربوط است.
● مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و صنايع

وابسته  «...معتقد است که کارگران به
خاطر عدم شناخت و آگاھی دچار چنان
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بيگانگی ای ھستند که حتی نمی دانند توان

و تاريخی کارگران است .نتيجه اينکه

شان چيست ،اما اگر آگاه شوند صرفا ً در

تشکل شورايی و سراسری از شرايط تسلط

تشکل شورايی و سراسری متحد خواھند

سرمايه داری و دولت آن تا ھميشه تشکلی

شد .اين نتيجه گيری تلويحا بدين معنی

است که ھمۀ اشکال مبارزۀ طبقۀ کارگر را

است که کارگرانی که در تشکل ھايی غير

به پيش می برد .اگر چنين نباشد يا مبارزۀ

از »شورای ضد سرمايه داری« متشکل

طبقاتی کارگران دارای اَشکال گوناگون

می شوند ھنوز ھم از شناخت و آگاھی

نيست و يا ھمين تشکل شورايی برای

برخوردار نيستند .خود اين مقاله دربارۀ

پيشبرد ھمۀ اَشکال مبارزۀ طبقاتی

اين توان می گويد که با آگاھی از آن

کارگران برای ھميشه بسنده است!

کارگران می توانند در شورای ضد سرمايه
داری متحد و متشکل شوند ،و دربارۀ اينکه
اين اتحاد و تشکل برای چيست تنھا از
مبارزۀ مبھم ضد سرمايه داری سخن به
ميان می آورد.

● ما نشان داديم که طبقۀ کارگر اشکال
گوناگونی از مبارزۀ طبقاتی انجام می دھد
و متناسب با اين اَشکال و برای پيشبرد آنھا
تشکل ھای گوناگونی به وجود می آورد.
يکی از اين تشکل ھا حزب طبقۀ کارگر

● مقالۀ »بحران خودروسازی ھا و صنايع

است که اگر واقعا ً از کارگران تشکيل شود

وابسته  «...می گويد کارگران ھميشه در

و انقالبی باشد نه تنھا معضلی برای جنبش

معرض تھديد به اخراج و فقر و فالکت

کارگری نيست ،بلکه يکی از راه حل ھای

ھستند ،بنابراين بايد به وسيله ای ھميشگی

آن برای درھم شکستن نظام اقتصادی -

برای مبارزه با اين تھديدھا مجھز شوند؛ و

اجتماعی سرمايه داری است.

اين وسيله چيزی جز تشکل شورايی و
سراسری برای مبارزه با سرمايه داری
نيست .فقدان اين وسيله يک ضعف اساسی

● به نظر ما شوراھا دولت طبقۀ کارگر و
بيانگر حاکميت توده ھای مردم بر اقليت
استثمارگر و ثروتمند جامعه است .چنين
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ارگانی تنھا در آستانۀ انقالب کارگری که

است ،چرا كه اين ھزينه حداقل نيمی از درآمد

تناسب قوای طبقاتی به نفع طبقۀ کارگر

آنان را می بلعد .ھر چه فشار بيشتر می شود بايد

تفيير می کند می تواند به وجود آيد و نه در
شرايط تسلط سرمايه داری و دولت آن.
از چادری زير يك پل

در خانه ھايی )و نيز زيرزمين ھای نمور و
دخمه مانند( با متراژ پائين تر از قبل و به نوعی
النه موشی فاقد امكانات و دورشدن از محدودۀ
شھر و سكونت در حومه ھايی كه از امكانات

تا زندگی افسانه ای در ارتفاع  ٣٠٠متری
شيده رخ فروز
يكی از ھزينه ھايی كه كارگران و محرومان
ايران زير بار كمرشكن آن ،رمقی برايشان باقی
نمانده ،تأمين ھزينۀ مسكن است .اين مسأله بويژه
در شھرھای بزرگ )مانند تھران و ساير كالن
شھرھا( و طی سال ھای اخير تبعات جدی و
ويرانگری بر پيكر و روان خانوارھای كارگری
درگير با اين معضل وارد نموده است .به
موازات بحران و خرابی وضعيت اقتصادی،
گسترش بيكاری ،گرانی فزايندۀ كاالھای اساسی،
ھزينۀ سنگين بھداشت و دارو و درمان و ، ...
رشد اجاره نشينی و رويای دست نيافتنی سرپناه
برای كارگران و اقشار آسيب پذير جامعه ،اين
ھزينه نيز روز به روز به رشد صعودی خود
ادامه می دھد .برای كارگران پيدا كردن

اوليه زندگی شھری اثری در آنھا ديده نمی شود
روی آورد .سھم مسکن محرومانی كه درآمد
ثابتی ندارند ،يا زنان خود سرپرست و يا
خانوارھايی كه سرپرست بيمار يا از كارافتاده
دارند ،زندگی در خرابه ھای ساختمان ھا ،چادر
زدن زير پل ھا و جلو بيمارستان ھا به عنوان
مسكن است )اين معضل ھم اکنون در تھران
افزايش يافته است( .اگر وضعيت اسفبار كارتن
خواب ھا كه ديگر تنھا پديده ای مردانه نيست و
تبديل به كارتن خوابی چشمگير زنان نيز )بويژه
در تھران( شده است و سختی زندگی در خيابان،
در سرما و گرمای آزاردھنده و محروميت از
امكانات زندگی انسانی و رودرروئی با انواع
تحقيرھا ،آزارھا ،و صدمات جسمی و روحی را
به مجموعۀ قبل اضافه کنيم تصوير كاملتری از
به اصطالح اوضاع مسكن اكثريت زحمتكش و
بی چيز جامعه بدست خواھد آمد.

سرپناھی كه از حداقل امكانات برخوردار باشد و

اما اين س ّكه روی ديگری نيز دارد و آنھم

با سطح نازل دستمزدھای دريافتی ھمخوانی

وضعيت مسكن و زندگی افسانه ای اقليتی است

داشته باشد ،خود تبديل به سوھان روح آنان شده

كه به واسطۀ موقعيت مسلط و دستيابی به
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اھرمھای اقتصادی -سياسی و به چنگ آوردن

 ٢٠٠متر و كامالً مبله ،ديد پانورامای ٣۶٠

سودھای سرشار ،زندگی اكثريت جامعه را

درجه )ديد سراسرنما و چھارطرفه( ،سالن ھای

زالوصفتانه به تباھی و فالكت كشانده اند.

مطالعه ،مبلمان ھای ساخت معروف ترين

برای درک عمق چنين تناقضی الزم است به اين
روی س ّكه نيز بپردازيم ...» :بيشتر شبيه افسانه
است وقتی قرار است كسی از خانه ھا و آپارتمان
ھای لوكس شمال پايتخت حرف بزند ،ولی
اشرافيت در شميران آنقدر واقعی است كه حتی
اگر از دور به خانه ھای ساكنانش نگاه كنی باز

برندھای دنيا ،قفل و كليدھای ھوشمند و انگشتی،
سونا و جكوزی اختصاصی ،سالن بيليارد،
آشپزخانه با مبلمان ھای ماركدار و سينمای
خانوادگی ،ھمه امكاناتی است كه جزو بديھی
ترين ويژگی ھای پنت ھاوس به شمار می رود«.
)ھمشھری(٩١/٩/١۴ -

ھم برق ميلياردھا دالر ثروتی كه به پای اين

حال ببينيم اين زندگی و امكانات شاھانه در

ساختمان ھا ريخته شده چشم ھا را می زند... .

اختيار چه كسانی قرار دارد ...» :بلندی ھای

در حال حاضر برج ھايی در فرمانيه ،زعفرانيه،

خوش آب و ھوای تھران سال ھاست در قرق

كامرانيه و ساير مناطق شميران وجود دارد كه

كارخانه داران ،تاجران ،صاحبان شركت ھای

متراژ آن از  ٣٠٠متر شروع و تا  ١٢٠٠متر

بزرگ ،وكالی بانفوذ ،پزشكان زبردست و حتی

افزايش می يابد در حالی كه سالن ھای بی ستون،

برخی سياستمداران قديم و جديد در آمده است.

استخرھای معلق داخل واحدھا ،آشپزخانه ھای

 ...اين افراد سرمايه ھای در گردش شان آنقدر

تمام اتوماتيك ،شيرآالت كريستال ،حسگرھای

كالن است كه اگر قرار باشد خانه ای وياليی يا

امنيتی ،چوبكاری ھای دست ساز ايتاليا ،زمين

آپارتمانی فوق لوكس با قيمت ھای چند صد

تنيس ،تونل ھای آبی دوار ،بركه و آبشار ،باغ

ميليارد تومانی بخرند نه تنھا خدشه ای به سرمايه

پرندگان ،پارك كودك ،سالن ھای مخصوص

شان وارد نمی شود ،بلكه اين امالك برايشان حكم

برپايی ھمايش ھا و جشن ھا و كارواش تنھا

سرمايه ای جديد را پيدا می كند كه پس از مدتی

بخشی از امكانات موجود در آنھاست ... .پنت

با چند برابر قيمت اوليه معامله خواھد شد«.

ھاوس ھا در واقع باالترين طبقه برج ھا ھستند

)ھمانجا(

كه به علت امكانات منحصر به فردشان ھم گران
ترند و ھم رفاه بيشتری در آنھا حس می شود.
شيرآالت طال ،تراس ھايی با وسعت بيش از

منشأ اين سرمايه ھای كالن كه براحتی در
صنعت ساختمان سازی و معامالت زمين چند
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برابر می شوند ،و مقداری از آن به مصرف

بله ،ولی متاسفانه بجز حقوق ،ھيچ مزايای

زندگی تجملی و رفاه سرمايه داران و زمينداران

ديگری به ما نمی دھند ،از جمله اضافه كاری.

و وابستگان شان اختصاص می يابد ،بخشی از

 ...كسانی كه در اين واحدھا زندگی می كنند،

ارزش اضافی بيرون كشيده شده از استثمار

شغلشان چيست؟ وارد جزئيات نشويد ديگر .از ما

كارگرانی است كه آفريننده و سازنده )از جمله

بھترون ھستند .می خواھم بدانم شغلشان دولتی

سازندگان ھمين امالك و برج ھا( تمامی ثروت

است يا آزاد؟ بيشتر ساكنان اينجا پزشك ،وكيل،

ھايند اما روز به روز توانائی و اميد خود را

بازاری و كارخانه دار ھستند .تعدادی ھم از

برای داشتن حداقل سرپناھی از دست می دھند و

دولتمردان بازنشسته و نمايندگان سابق مجلس و

يا در بيغوله ھايی ناايمن ،فاقد امكانات اوليه و

«...

نصاب يكی از شركت ھای معروف

غيربھداشتی به عنوان مسكن بسر می برند:

واردات و فروش لوازم صوتی و تصويری پس

» ...قيمت پايه برج ھا در تھران برای ھر متر
مربع بين ١١تا  ٢٠ميليون تومان در نوسان است
و بسته به اين كه ھر برج چه امكانات و
تجھيزاتی دارد و مصالح و وسايل درون آن از
كدام برندھای معروف دنيا باشد تا متری ۴٠
ميليون تومان ھم باال می رود تا با يك حساب
سرانگشتی بتوان فھميد ساكنان جنوب پايتخت
اگر آپارتمان ھای كوچك زير صد مترشان را
بفروشند در خوشبينانه ترين حالت فقط قادرند دو
يا سه متر از يك واحد را بخرند) «.ھمانجا(

از ذكر خريد  ٢٠ميليون تومانی لوازم صوتی و
تصويری يكی از ساكنان اين ساختمان ھا چنين
ادامه می دھد» :برای نصب در محدوده
زعفرانيه به برجی رفته بودم كه وقتی داخل
منزل شدم ،نھر روانی كه در محوطه جاری بود
و برای ورود به البی بايد از كنارش می گذشتی
مبھوتم كرد .نمی دانم ساكنان خانه ھايِی كه به آن
رفت و آمد كرده ام ،مالك بوده اند يا مستأجر ،اما
در شرايطی كه من حتی در اجارۀ يك آپارتمان
درمانده ام و خواب خريد خانه را ھم نمی بينم،
نمی دانم اين افراد در شرايط اقتصادی اين

به گفتگويی كه با يكی از نگھبانان برجی در

روزھا با چه شغل ھايی به چنين خانه ھايی می

تھران انجام گرفته مى پردازيم ... » :چند وقت

رسند كه تنھا ھزينۀ ھر يك از قفل ھای ھوشمندی

بعد ھم اينجا مشغول به كار شديم .با چقدر حقوق؟

كه نصب كرده اند دو تا سه ميليون تومان

 ۵٠٠ھزار تومان .برای چند ساعت كار؟ از

است«...

شش صبح تا شش بعد از ظھر ... .بيمه ھستيد؟
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و مشاور امالكی وصف جالبی از امكانات بی
شمار اين قصرھای رويايی بدست می دھد» :
زندگی در اين واحدھای مسكونی مانند زندگی در

در بخش اول اين مقاله که در خيزش شمارۀ ) ١۶آذر
 (١٣٩١منتشرشد موارد زير را بررسی کرديم:
-

در فاصلۀ سال ھای  ١٣۵٨تا پايان سال ١٣٩٠
سطح متوسط قيمت کاالھا و خدمات مصرفی بيش

شھری ايده آل است كه تنھا ساكنانش ھمين يك

از  ٢٩١برابر شده در حالی که مزد حداقل اسمی

خانواده ھستند ،شھری پر از آرامش ،سكوت،

کارگران  ١٩۴برابر گرديده است .در اين فاصلۀ

تفريح و تجمل .در عين حال دسترسی به ھمه

زمانی ،مزد حداقل حقيقی ،دست کم به ميزان %٣٠

چيز ھم آسان است ) «...ھمانجا( سپس

کاھش داشته است ،به عبارت ديگر قدرت خريد

گزارشگر ساده لوحانه از مزيت برخورداری اين

کارگران در پايان سال  ١٣٩٠نسبت به سال ،١٣۵٨

اقليت جامعه از امتيازات ويژه و حقوق
انحصاری شيوۀ زندگی آنان می پرسد و پاسخی

دست کم  %٣٠کمتر بوده است.
-

اگر در فاصلۀ زمانی  ١٣۵٨تا  ١٣٩٠ھمه ساله مزد
کارگران به نسبت تورم افزايش می يافت باز ھم مزد

ريشه ای به كوتاه ترين شكل دريافت می كند:

حداقل کارگران از حدود  1/3تا  1/4مبلغ رسمی

»به ھر روی مشخص نيست كه جمع آوری

خط فقر تجاوز نمی کرد .ھمچنين اگر به مزد حداقل

امكانات يك شھر در دل يك آپارتمان چه مزيتی

ماھيانه ای که ھر ساله به نسبت تورم افزايش يافته

خواھد داشت كه ارزش صرف ميليون ھا تومان

باشد يارانه ھای نقدی يک خانوادۀ  ۴نفری نيز
اضافه شود باز ھم قدرت خريد کارگران از نصف

پول را داشته باشد؟ اما رسول مديری مشاور

خط فقر کمتر و تقريبا حدود  1/3خط فقر خواھد

امالك منطقه نياوران برای اين پرسش يك پاسخ
دارد .او می گويد :كافی است سرمايه دار باشی

بود.
-

توضيح تورم آن چنان که در اقتصاد سياسی رسمی

و توان مالی ات به تفكرت اجازۀ بلندپروازی

بورژوائی مورد تحليل قرار می گيرد يعنی الف(

بدھد .آن ھنگام اين سئوال بی معنا خواھد بود«.

تشريح تورم طبق ديدگاه طرفداران مکتب پولی
]مونتاريست ھا[ که معتقدند علت تورم ،افزايش

علل و پيامدھای اقتصادی و سياسی

حجم پول به ميزانی بيش از افزايش توليد است؛ و

تورم شديد و مستمر در ايران

ب( تحليل تورم طبق ديدگاه طرفداران مکتب کينزی

سھراب شباھنگ

که کشش تقاضا )افزايش تقاضای کل يا تقاضای
ناشی از مصرف ،سرمايه گذاری ،ھزينه ھای دولتی
و تفاضل بين واردات و صادرات( ،فشار ھزينه يا

بھمن ١٣٩١
بخش دوم

ضربۀ عرضه )افزايش ھزينۀ توليد به خاطر افزايش
شديد و ناگھانی قيمت برخی ورودی ھای توليد( و
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تورم ذاتی يعنی تورم ناشی از کشش تقاضای مستمر

فرھنگی و غيره( توجھی ندارد حتی سھمی ھم از

يا فشار باالی ھزينه در گذشته که بر تورم جاری

افزايش ثروت اجتماعی برای کارگران طلب نمی

اثر می گذارد .طبق اين ديدگاه نيز ،تورم ،فارغ از

کند و از اين رو در واقع خواستی قھقرائی است.

آنکه علتش چه باشد ،ھمواره با افزايش حجم پول
-

-

-

سياست اقتصادی جمھوری اسالمی در سی و چند

ھمراه است.

سال گذشته ،به ويژه در دو دھۀ اخير ،سياستی

افزايش مزد ،برخالف نظر بسياری از اقتصاددانان

انبساطی و تورم زا بوده است .در اين سال ھا شاھد

بورژوا و پيروانشان ،علت تورم نيست يعنی افزايش

رشد بسيار سريع نقدينگی )پول  +شبه پول( و رشد

مزدھا تأثيری بر ارزش کل کاالھا و خدمات توليد

سريع پايۀ پولی )پول در گردش  +سپرده ھای

شده و بنابراين بر قيمت کل کاالھا و خدمات توليد

قانونی و فوق العادۀ بانک ھا نزد بانک مرکزی که

شده نمی گذارد .به عبارت دقيق تر تا زمانی که نرخ

بيانگر کل بدھی ھای بانک مرکزی و قاعدتا معادل

افزايش مزدھا از نرخ ارزش اضافی )نرخ استثمار(

کل دارائی ھای داخلی و خارجی آن است( بوده ايم.

کمتر باشد ،افزايش مزدھا )در صورت ثابت ماندن

ھمچنين نرخ حقيقی بھره )يعنی نرخ بھرۀ رسمی

بارآوری کار( نرخ متوسط سود سرمايۀ اجتماعی را

منھای نرخ تورم(  -خواه بھرۀ سپرده ھای بانکی و

کاھش می دھد اما در سطح عمومی قيمت ھا تغييری

خواه بھرۀ تسھيالت اعطائی  ،-پائين و گاه منفی بوده

ايجاد نمی کند.

است .عملکرد رژيم جمھوری اسالمی در زمينۀ اين

خواست افزايش مزد به تناسب تورم ،که از جانب

سه متغير مھم پولی ،يعنی نقدينگی ،پايۀ پولی و نرخ

برخی سازمان ھای چپ و برخی تشکل ھای

بھره طی سال ھای طوالنی در جھت دامن زدن به

کارگری مطرح می شود ،در بھترين حالت خواستی

تورم بوده است .کاربست چنين سياست ھای

محافظه کارانه است زيرا اگر مزدھا به نسبت تورم

انبساطی افسار گسيخته ای ،برخالف ادعای سياست

افزايش يابند سطح زندگی کارگران ثابت خواھد

گذاران رژيم ،نه تنھا موجب افزايش توليدی که

ماند ،به عبارت ديگر وضع موجود حفظ خواھد شد.

بتواند تورم ناشی از آن سياست ھا را خنثی کند نشده

اگر اين خواست در طول زمان در نظر گرفته شود

است ،بلکه نتوانسته جلو رکود اقتصادی را نيز

مالحظه خواھد شد که نه تنھا محافظه کارانه ،بلکه

بگيرد و اقتصاد ايران در باتالق رکود– تورم فرو

قھقرائی است .زيرا در طول زمان ،بارآوری

رفته است .البته علت اين امر نه صرفا سياست ھای

اجتماعی کار در نظام سرمايه داری ،حتی در کشور

اقتصادی رژيم بلکه بحران عميق ،وسيع و ديرپای

سرمايه داری عقب مانده ای مانند ايران ،افزايش می

اقتصادی نظام سرمايه داری در جھان و ايران نيز

يابد و از آنجا که خواست افزايش مزدھا به تناسب

بوده است ،بحرانی که از سال  ٢٠٠٧شروع شد و

تورم به رشد بارآوری اجتماعی کار و افزايش

ھنوز پس از  ۶سال ،اقتصاد دانان بورژوا و

ثروت اجتماعی ناشی از آن و نيز به افزايش

سردمداران اقتصادی و سياسی بورژوازی در

نيازھای اجتماعی در طول زمان )مثال نيازھای
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سراسر جھان ،چشم انداز روشنی برای برون رفت

تحريم ھا خواھيم پرداخت و پيامدھای اجتماعی

از آن ندارند.

و سياسی تورم را در متن بحران بزرگ سياسی
و اقتصادی رژيم جمھوری اسالمی و نظام

در بخش دوم مقاله که در زير می آيد ما به

سرمايه داری ايران مورد مطالعه قرار خواھيم

برخی ويژگی ھای ديگر اقتصاد ايران مانند

داد.

حجم عظيم اقتصاد دولتی بوروکراتيک ،سھم
بزرگ درآمدھای صادراتی نفت در اقتصاد

سھم بودجۀ عمومی دولت و مؤسسات انتفاعی

ايران ،ھزينه ھای دولتی غير مولد و اقالم

دولتی از توليد ناخاص داخلی

مختلف بودجه ،به ويژه ھزينه ھای نظامی که
کمر اقتصاد ايران را – حتی در چارچوب

جدول زير سھم بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ

سرمايه داری – می شکنند خواھيم پرداخت و

مؤسسات انتفاعی دولتی از توليد ناخالص داخلی

به رابطۀ اين عوامل با تورم اشاره خواھيم کرد.

را در سال ھای  ١٣٨١تا  ١٣٩١نشان می دھد:

پس از آن به آثار بحران اقتصادی جھانی و نيز
)ارقام به قيمت جاری ،ھزار ميليارد ﷼(،
سال

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

١٣٨٦

١٣٨٧

١٣٨٨

١٣٨٩

١٣٩٠

١٣٩١

توليد ناخالص داخلی

1124

1455

1854

2260

2861

3378

3562

٤٣٠٤

*5302

*6081

بودجۀ عمومی دولت

٤٣٦

٥١٩

٥٦٩

٥٨٧

٦٩١

٩٣٩

٩٦٧

١٢٧١

١٥٤٥

١٦٤٤

 %توليد ناخالص داخلی

%٣٩

%٣٦

%٣١

%٢٦

%٢٤

%.٢٨

%٢٧

%٢٩

%٢٩

%٢٧

بودجۀ مؤسسات انتفاعی دولتی

٥٣٢

٦٨٨

١٠٥٦

١٣٧٢

١٦٧٧

٢٠٣٢

١٩٨٨

٢٥٢٥

٣٥٥٠

٤٢١١

 %توليد ناخالص داخلی

%٣٨

%٤٧

%٥٧

%٦١

%٥٩

%٦٠

%٥٦

%٥٩

%٦٧

%٦٩

)منبع ھا» :جداول متغيرھای کالن اقتصادی سال ھای  ١٣٦٨تا  «١٣٨٧وزارت امور اقتصادی و دارائی» ،خالصۀ
تحوالت اقتصادی کشور« بانک مرکزی ،گزارش ھای صندوق بين المللی پول ،قانون بودجۀ سال ھای مختلف .ارقامی که با
* مشخص شده اند تخمينی ھستند(.

ارقام و نسبت ھای باال نقش بسيار مھم دولت و

داری ايران و انواع مختلف مالکيت سرمايه

ھزينه ھای دولتی را در اقتصاد ايران نشان می

داری در ايران و غيره نيست ،بلکه می خواھيم

دھند .ھدف ما در اينجا توضيح ساختار سرمايه

نشان دھيم که حجم باال و فزايندۀ نقدينگی در
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کشور به ويژه نقدينگی ای که صرف ھزينه ھای

را تشکيل می دھند .بانک ھای دولتی ايران با

غير مولد می شود و يکی از عوامل و بسترھای

»خلق پول« )به عبارت ديگر ايجاد پول اعتباری

اساسی تورم است به طور عمده از مجرای

که با تخصيص و گسترش اعتبارات تحقق می

بودجۀ دولتی تحقق می يابد .سھم بودجۀ عمومی

يابد ،ھر چند که بانک ھا تنھا نھاد خلق پول

دولت در سال ھای مورد بررسی بين  ٢٤تا ٣٩

نيستند اما مھم ترين نقش را در اين زمينه ايفا می

درصد توليد ناخالص داخلی و به طور متوسط

کنند( ،به افزايش حجم نقدينگی دامن می زنند.

حدود  ٣٠درصد توليد ناخالص داخلی بوده است.

بخش مھمی از اعتبارات در ايران به سمت

ما پائين تر به برخی از مصارف بودجۀ عمومی،

بورس بازی زمين و مستغالت ،تجارت،

به ويژه به بودجۀ نظامی و حجم آن اشاره خواھيم

مؤسسات مالی ،داللی ،بورس بازی روی ارز و

کرد .به طور خالصه می توان گفت که ھزينه

طال و غيره می رود .بخش اعظم تسھيالت

ھای عمومی دولت يکی از مجاری مھم جريان

صنعتی به شرکت ھا و مؤسسات دولتی سرازير

نقدينگی در ايران است.

می شود .بر اساس گزارش رجا نيوز» :خالص

ديگر ھزينه ھای دولتی مبالغ
رقم بسيار مھم
ِ
عظيمی است که صرف مؤسسات انتقاعی و
بنگاه ھای دولتی می شود .ھرچند ظاھرا اين
مؤسسات می بايست با توليد محصوالت و
خدمات ،دست کم معادل ھزينه ای که صرف آنھا
می شود و يا بيشتر از آن را توليد کنند و تورمی
را دامن نزنند اما به داليل گوناگون از جمله
ترکيب و حوزۀ فعاليت اين بنگاه ھا ،ناکارآمدی و
ساختار بوروکراتيک شان قادر به اين کار نيستند

ماندۀ تسھيالت اعطايی نظام بانکی و موسسات
اعتباری غير بانکی به بخش صنعت و معدن در
پايان آذر ١٣٨٩به  ٥١٠٫٨ھزار ميليارد ﷼
افزايش يافت که از رشد  ١٠٫٠درصدی نسبت
به پايان اسفند  ١٣٨٨برخوردار بود .سھم بخش
غير دولتی صنعت و معدن از کل تغيير در ماندۀ
تسھيالت اعطايی نظام بانکی به کل اقتصاد در نه
ماھۀ اول سال  ١٣٨٩معادل  ١٦٫٢درصد بوده
است«.

و خود يکی از منابع مھم تورم و ابزار اجرای

)منبع:

سياست اقتصادی دولت اند که سياستی انبساطی

( http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=89353

و تورم زا است .مثال بانک ھا و ديگر مؤسسات

بخش مھم ديگر از اعتبارات و تسھيالت بانک

مالی ،بخش مھمی از بنگاه ھای انتفاعی دولتی

ھا ،عالوه بر اعتبارات صنعتی و به طور کلی
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اعتبارات توليدی ،اعتبارات و تسھيالتی است که

به درآمدھای صادراتی نفت ،نقش آن در اقتصاد

به سيستم دولتی )غير از مؤسسات و بنگاه ھای

ايران و تأثير آن بر تورم می پردازيم.

دولتی( برای پوشاندن ھزينه ھای جاری اعطا

درآمدھای صادراتی نفت و اقتصاد ايران

می شود .بدين سان نقش دولت به معنی اخص
کلمه و مؤسسات انتفاعی دولتی ھم در »خلق

و تأثير آن بر تورم

پول« و ھم در مصرف آن نقشی تعيين کننده

برای نشان دادن سھم بزرگ درآمدھای صادراتی

است و در نتيجه دولت و مؤسسات دولتی و

نفت در اقتصاد ايران و نشان دادن اثر آن بر

سياست اقتصادی دولت نقشی تعيين کننده در نرخ

نقدينگی و تورم ،در اينجا نيازی به بررسی

تورم باالی کشور دارند.

آمارھای مفصل نداريم .کافی است به جدول زير
که توليد ناخالص داخلی ايران در سال ھای

يک عامل بسيار مھم که به دولت و بانک

 ٢٠٠۵تا  ١٣٨۴) ٢٠١٢تا  (١٣٩١و درآمدھای

مرکزی و ديگر بانک ھا امکان خلق پول و

ناشی از صدرات نفت را در بر دارد نگاھی

افزايش نقدينگی می دھد درآمدھای صادراتی

بيافکنيم:

نفت و گاز و مشتقات آنھاست .ما در زير صرفا

)ارقام به ميليارد دالر(
٢٠٠۵

٢٠٠۶

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

سال
توليد ناخالص داخلی

٢٠٣

٢۴٢

٣٠٧

٣۵١

٣۶١

۴١٩

۴٨٢

۴٩۶

درآمد صادراتی نفت

۵٣٫٨

۶٢

٨۴٫۵

٨۶٫۶

٧٠

٨۶٫٧

٨٨٫٣

)*(

)منبع» :مديريت منابع نفتی و تأمين مالی پروژه ھای نفتی« ،گزارش راھبردی ،مھر  ،١٣٩١از انتشارات »مرکز
تحقيقات استراتژيک« مجمع تشخيص مصلحت نظام(
)*( طبق منابع مختلف ،درآمد نفت در سال  ٢٠١٢حدود  ٤٠ميليارد دالر از درآمد سال  ٢٠١١کمتر بوده است.

ديده می شود که درآمد صادراتی نفت خام چيزی

کشاورزی بسيار بيشتر است .ھمچنين از کل

بين  ١٦تا  ٢٥درصد توليد ناخالص داخلی را

توليد ناخالص بخش صنعت معدن و ساختمان

تشکيل می دھد که نسبت بسيار باالئی است:

منھای خود صنعت نفت و صنايع پتروشيمی،

درآمد صادراتی نفت از کل درآمد توليدات

بيشتر است.
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در طول سال ھای  ١٣٨٤تا  ١٣٩٠جمع کل

اليحه بودجه  ١٣٩١كل كشور« ،اطالعات،

درآمد نفتی ايران  ٥٣١٫٨٨ميليارد دالر و جمع

١٦بھمن  .(١٣٩٠نسبت ماليات به کل منابع

کل واردات در اين مدت  ٤٨٣٫٨٦ميليارد دالر

درآمد بودجه در ايران بسيار کمتر از اين نسبت

بوده است )منبع باال( .به عبارت ديگر بيش از

در کشورھای سرمايه داری ديگر است .مثال در

 %٩٠درآمد نفتی صرف واردات شده است .در

بودجۀ سال جاری فرانسه ،درآمدھای مالياتی

مورد ترکيب واردات نيز بايد توجه داشت که

حدود  %٨٠درآمد بودجه را تشکيل می دھند در

کاالھای سرمايه ای تنھا  %١٦٫٨٢از واردات

حالی که در ايران اين رقم بين  ٢٥تا  ٣٥در صد

را تشکيل می داده و  %٨٢٫٩٨واردات،

است.

کاالھای مصرفی يا واسطه ای بوده است .در
ضمن در فاصلۀ سال ھای  ١٣٨٤تا  ،١٣٩٠سھم
واردات کاالھای سرمايه ای در کل واردات سير
نزولی داشته و از  %٢٢٫٤واردات در سال
 ١٣٨٤به  %١٤٫٣٦در سال  ١٣٩٠کاھش يافته
است )ھمان جا(.
بنا بر ھمين گزارش در سال ھای  ١٣٨٤تا
١٣٨٧سھم نفت در درآمد بودجه به ترتيب چنين

بودجۀ شرکت ھای دولتی و مؤسسات مالی دولتی
که معموال حدود دو برابر بودجۀ عمومی کشور
است نيز بخش مھمی از درآمد صادراتی نفت و
ديگر درآمدھای ارزی را به خود اختصاص می
دھند.
سھم باال و فزايندۀ اعتبارات دفاعی )بودجۀ
نظامی( در بودجۀ عمومی کشور

بوده است %٦٤٫٤ ،%٦٢٫٤ ،%٦٧٫٢ :و

اعتبارات نظامی رسمی )جدا از اعتبارات نظامی

 .%٦٥٫١در فاصلۀ سال ھای  ١٣٨٨تا ١٣٩١

سرّی و يا مواردی که ظاھرا غير نظامی و عمال

نيز سھم نفت در بودجۀ عمومی از  %٦٠تجاوز

نظامی ھستند( سھم بزرگی از درآمدھای

کرده است .طبق منبع باال ،سھم مجموع ماليات

تخصيص داده شده به بودجۀ عمومی را می

ھای مختلف در بخش درآم ِد بودجۀ سال ھای

بلعند .براساس داده ھای »بررسی اليحۀ بودجۀ

 ١٣٨٤تا  ١٣٨٩به ترتيب چنين بوده است:

سال  ١٣٩١کشور ،تحليلی بر مصارف بودجۀ

،%٣٦ ،%٢٧٫٧ ،%٣٠ ،%٢٥٫٤ ،%٢٥٫٧

عمومی« )از انتشارات دفتر مطالعۀ برنامه و

 . %٢٤٫٢سھم ماليات در درآمد بودجۀ عمومی

بودجه ،بھمن  ،(١٣٩٠در سال ھای ،١٣٨٩

در سال ھای  ١٣٩٠و  ١٣٩١به ترتيب %٢٧٫١

 ١٣٩٠و  ١٣٩١اعتبارات ھزينه ای »وزارت

و  %٣٥٫١در نظر گرفته شده است») .جزئيات

دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح« به ترتيب
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 ١٥٠٩٥٩ ،١١٥٤٥٩و  ١٩١٣٠٩ميليارد ﷼

امور نظامی اختصاص داده است .سايت گلوبال

بوده است که  %١٦٫٨ ،%١٥٫٨و  %١٩٫٤کل

فايرپاور  Global Firepowerبه بررسی

اعتبارات ھزينه ای را دربر می گيرند .اين ارقام

قدرت نظامی  ٦٨کشور جھان بر اساس ٤٠

نشان می دھند که اعتبارات ھزينه ای »وزارت

فاکتور نظامی ،اقتصادی ،جمعيتی ،جغرافيائی و

دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح« در سال

غيره می پردازد و آنھا را بر اساس اين عوامل

 ،١٣٩١بيش از  %٦٥نسبت به سال ١٣٨٩

رده بندی می کند .طبق اين رده بندی ،امسال

افزايش يافته است .البته اعتبارات ھزينه ای

ايران در رتبۀ شانزدھم است و پيش از

بيانگر کل اعتبارات بودجه نيستند )اعتبارات

کشورھائی مانند ژاپن ،کانادا ،مکزيک ،اسپانيا،

ھزينه ای در سال  ١٣٩١به ميزان  ٦٠درصد و

آرژانتين ،عربستان سعودی و غيره قرار دارد که

در سال  ٥٤٫٩ ،١٣٩٠درصد از کل اعتبارات

توليد ناخالص ھمۀ آنھا و جمعيت و وسعت

بودجه را تشکيل می دادند( .ھمين ارقام به

سرزمين برخی شان از ايران بسيار بيشتر است.

روشنی بيانگر حجم عظيم و فزايندۀ ھزينه ھای
نظامی ھستند .برای مقايسه بد نيست توجه شود
که ھزينۀ وزارت آموزش و پرورش )با بيش از
 ١ميليون معلم و کارمند و ده ھا ھزار مدرسه و
دبيرستان و ھنرستان و ادارات و مؤسسات
ديگر( ،در سال  ١٣٩١تنھا  %١٥٫٦اعتبارات
ھزينه ای را تشکيل می دھد .اگرعالوه بر
نيروھای مسلح ،نيروھای انتظامی را ھم در نظر
بگيريم سھم نيروھای مسلح و نيروھای انتظامی
از اعتبارات ھزينه ای در سال ھای ،١٣٨٩
 ١٣٩٠و  ١٣٩١به ترتيب چنين خواھد بود:
 %٢٠٫٢ ،%١٨و  ،%٢٢٫٨که به طور نسبی
از بسياری کشورھای جھان بيشتر است.

ھزينه ھای باالی نظامی و امنيتی و اختصاص
دادن منابع عظيم انسانی ،طبيعی و تدارکاتی
کشور به سپاه پاسداران ،ارتش ،نيروھای
انتظامی و امنيتی و بسيج ،عالوه بر افزايش
قدرت رژيم در سرکوب کارگران ،توده ھای
زحمتکش ،تحکيم اختناق و اِعمال ستم ھای
جنسی ،ملی و دينی و تعقيب سياست ھای
ارتجاعی و ھژمونی طلبانه در منطقه ،نقش
مھمی در عقب نگاه داشتن اقتصاد و رکود
فعاليت ھای اقتصادی ،سوق دادن نقدينگی به
سمت ھزينه ھای غير مولد و بنابر اين تورم زا،
کاھش کارآئی و بارآوری در اقتصاد ايران )حتی
در چارچوب سرمايه داری( و سرانجام گسترش

به طور کلی جمھوری اسالمی عالوه بر منابع

فساد اقتصادی و چپاول منابع و درآمدھای مردم

مالی بخش عظيمی از ديگر منابع کشور را به

دارند .افزون بر اين ،در حوزه ھای خاص
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اقتصاد ،يعنی تا آنجا که به بنگاه ھای توليدی،

اقتصادی ای است که دولت آمريکا و قدرت ھای

بازرگانی ،مالی و خدماتی ديگر و سازمان ھای

بزرگ متحد و يا وابسته به او بر جمھوری

تصميم گيرندۀ دولتی و »غير دولتی« مربوط می

اسالمی ايران وارد می کنند که در سال ھای

شود ،نيز شاھد سلطه يابی نھادھا و مقامات

اخير با تشديد تحريم ھا مشخص می شود .در

بلندپايۀ نظامی و امنيتی ھستيم که در کنار و در

زير به طور مختصر به بحران و به تحريم ھا از

پيوند بسيار نزديک با نھادھای روحانی مسلط در

نقطه نظر تأثيراتی که بر تورم می توانند داشته

حوزۀ سياسی و صاحب منصبان عالی رتبۀ

باشند می پردازيم .ھردوی اين برھه ھا )بحران

کشوری ،بورژوازی بوروکرات – نظامی قدرت

اقتصادی و تحريم ھا( زمانی طوالنی را دربر

مندی را تشکيل می دھند و ھمراه با بخشی از

می گيرند.

تجار و زمينداران بزرگ ،اوليگارشی حاکم

تأثيرات بحران اقتصادی

اقتصادی و سياسی کشور را به وجود آورده اند

در شرايط بحران اقتصادی که با اضافه توليد،

که بر تمام روابط و نھادھای اقتصادی-

اضافه

بيکاری،

اجتماعی ،سياسی و فرھنگی کشور سلطۀ

ورشکسنگی بنگاه ھای توليدی ،بازرگانی و مالی

ارتجاعی خود را اعمال می کند.

و کساد و رکود اقتصادی مشخص می شود،

تأثيرات عوامل ُبرھه ای :بحران اقتصادی و
فشارھای سياسی و اقتصادی بين المللی بر تورم
دربارۀ علل و پيامدھای تورم در ايران عالوه بر
يک رشته ويژگی ھای ساختاری اقتصاد ايران و
سياست اقتصادی دولت که در باال مورد بررسی
قرار گرفت بايد به عوامل و شرايط برھه ای نيز
توجه کرد .ما در اين نوشته به دو عامل »برھه
ای« اقتصادی و سياسی می پردازيم .عامل
نخست ،ھمان گونه که باالتر به آن اشاره شد،
بحران بزرگ اقتصادی سرمايه داری در ايران و
جھان است که از سال  ٢٠٠٧شروع شد .دومين
عامل برھه ای مجموعۀ فشارھای سياسی و

انباشت،

افزايش

شديد

معموال با افت قيمت ھا مواجھيم .اما در دھه ھای
 ١٩٦٠و  ،١٩٧٠کشورھای سرمايه داری با
پديده ای به نام رکود -تورم  stagflationدرگير
شدند يعنی ترکيب رکود اقتصادی و تورم .از
دھۀ  ١٩٨٠به بعد در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه
داری و برخی کشورھای زير سلطه با ِاعمال
سياست ھای نئوليبرالی که مبتنی بر ديدگاه ھای
اقتصادی طرفداران مکتب پولی بود کاھش تورم
و کنترل قيمت ھا از طريق اعمال سياست ھای
پولی در دستور کار قرار گرفت .به عبارت
ديگر ،به بھای کاھش يا ثابت نگاه داشتن مزدھا،
حذف دستاوردھای کارگران در زمينه ھای
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کارگران

در

اقتصادی و اجتماعی )مانند کاھش يا حذف بيمۀ

کرد(.

بيکاری ،افزايش زمان کار برای استفده از حق

برابرسياست ھای نئوليبرالی مقاومت کردند و

بازنشستگی ،کاھش بيمه ھای درمانی ،کاھش يا

می کنند )مثال مبارزات اعتصابی و تظاھرات

حذف کمک ھای دولتی در زمينۀ آموزش،

وسيع کارگران يونان ،اسپانيا ،پرتقال ،ايتاليا،

بھداشت ،مسکن و غيره( ،مقررات زدائی در

انگلستان ،فرانسه ،آفريقای جنوبی و غيره(.

زمينه ھائی مانند مزد حد اقل ،اخراج کارگران،

اکنون نرخ تورم در آمريکا ،اروپا و ژاپن و

حداکثر ساعات کار قانونی و افزايش ماليات غير

شماری از کشورھای سرمايه داری زير سلطه يا

مستقيم و »مستقل کردن بانک مرکزی« و غيره

کمتر پيشرفته نرخ پائينی است .اما کنترل تورم

کوشيدند سطح عمومی قيمت ھا يا تورم را کنترل

به ھيچ رو نه به معنی بھبود وضع کارگران بود

کنند و در اين راه تا حدود زيادی موفق شدند .بايد

و نه بھبود وضع توليد و رشد اقتصادی .ھمچنين

توجه داشت که استقرار سياست ھای نئوليبرالی

کنترل تورم به ھيچ رو مانع شکل گيری و تشديد

که ھمراه با فشارھای اقتصادی ،سياسی و پليسی

بحران ھای اقتصادی نشد .از سال ھای دھۀ

و قضائی شديد بر کارگران و سنديکاھای

 ١٩٨٠تاکنون شاھد سه بحران در سال ھای

کارگری بود به ھيچ رو به سادگی صورت

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ ،١٩٩٧ ،١٩٨٧بوده ايم که اين

نگرفت )مانند فشارھای بسيار شديد اقتصادی،

آخری ھنوز ادامه دارد .سياست اقتصادی

سياسی ،پليسی و قضائی حکومت مارگارت تاچر

نئوليبرالی که کنترل نقدينگی و مھار تورم و

بر کارگران اعتصابی و معترض انگليسی؛ يا

مقررات زدائی و پائين نگاه داشتن سطح مزدھا و

سرکوب ھای خونين کارگران ،زحمتکشان و

ديگر ھزينه ھای کار سرفصل ھای مھم آن را

روشنفکران انقالبی و مترقی شيلی توسط

تشکيل می دھند ،سياستی در جھت منافع سرمايه

پينوشه ،سوگلی مارگارت تاچر ،در جريان و پس

داران بزرگ ،به ويژه سرمايه داران مالی و

از کودتای خونين امپرياليستی – ارتجاعی در آن

بورس بازان است.

کشور با ھدف تثبيت ارتجاعی اوضاع ،استقرار

اما در ايران چنان که ديديم سياست اقتصادی ضد

اختناق و سکوت قبرستانی که زمينه را برای

تورمی اعمال نمی شود .به ھمين جھت تورم باال

اجرای سياست اقتصادی نئوليبرالی فراھم کرد.

و مستمر ھم در زمان به اصطالح رونق و رشد

ھمچنين می توان به مقابلۀ شديد رونالد ريگان با

اقتصادی و ھم در شرايط رکود اقتصادی وجود

کارگران و اتحاديه ھای کارگری آمريکا اشاره

دارد و حتی چنان که تمام ارقام و آمارھا نشان

سراسر

جھان

در
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می دھند با کاھش فعاليت اقتصادی و رکود )که

مانند قطعه سازی ،الستيک سازی ،تعميرگاه ھا

از سال  ١٣٩٠شدت يافته و در سال  ١٣٩١با

و غيره ،وجود دارد .ھمچنين بايد از کاھش ٣٠

قدرت تخريبی بيشتری عمل می کند( ،تورم ھم

در صدی توليد آلومينيوم ،تعطيل شدن ده ھا

باالتر و باالتر رفته است .يکی از علل مھم اين

معدن ،کاھش فعاليت ساختمانی ،وضع نابسامان

امر چنين است :سياست اقتصادی انبساطی رژيم

کشاورزی از نظر کمبود اعتبارات ،کمک ھای

از يک سو به خاطر منافع ھنگفتی که بورژوازی

مربوط به انرژی و غيره ،سطح نازل قيمت ھای

بوروکرات – نظامی و تجار بزرگ از اين

خريد محصوالت کشاورزی توسط دولت و غيره

سياست عايدشان می شود و از سوی ديگر به

نام برد .صندوق بين المللی پول در اکتبر ،٢٠١٢

خاطر ھراس از انفجار نارضائی عمومی به

رشد اقتصادی ايران برای سال  ٢٠١٢را برابر

ويژه اعتراضات کارگری ،ھمچنان ادامه دارد.

) (-٠٫٩تخمين می زند که بيانگر رکود است.

از سوی ديگر سطح توليد ،به خاطر بحران

)منبع :صندوق بين المللی پول ،چشم انداز اقتصادی

اقتصادی کاھش پيدا می کند .نتيجۀ ھمۀ اينھا

جھان ،چالش با وام سنگين و رشد کند(

افزايش عمومی قيمت ھا يا تورم است .سرمايه و
نقدينگی در بخش ھای غير مولد و بورس بازی
در زمين ،ساختمان ،ارز و طال جريان می يابد.

بدين سان بحران اقتصادی در ايران ھم به معنی
رکود اقتصادی و ھم تشديد تورم است .افزايش
شديد نرخ ارز و طال خود به عاملی برای خروج

برخی از خطوط مھم وضعيت کنونی توليد به

سرمايه و پس انداز از حوزۀ توليد و سوق دادن

طور خالصه چنين است :کاھش توليد نفت که

آن به سمت بورس بازی در ارز و طال تبديل

غير از تحريم ھا و کاھش تقاضای جھانی به

شده است که به نوبۀ خود ھم به تورم و ھم به

بازده پائين چاه ھا و سرمايه گذاری ناکافی در

رکود توليد دامن می زند و پائين تر بدان خواھيم

ميدان ھای نفتی و به طور کلی صنعت نفت و

پرداخت.

تعطيل يا معوق ماندن پروژه ھای نفت و گاز

تأثير فشارھای سياسی و اقتصادی بين المللی از

مربوط می شود .آمارھا و اطالعات زيادی در

جمله تحريم ھا بر تورم

زمينۀ کاھش شديد توليد خودرو )کاھش ۵٠

فشارھای سياسی و اقتصادی بين المللی بر رژيم،

درصدی طبق برخی از آمارھا( و در نتيجه

به ويژه تحريم ھای اقتصادی ،تأثيرات قابل

کاھش فعاليت رشته ھای وابسته به خودروسازی

مالحظه ای بر وضعيت اقتصادی ايران دارند.
ايجاد موانع در راه صادرات نفت و ايجاد
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مشکالت در راه دست يابی جمھوری اسالمی به

گفته وی ،پيش از اين عمق نفوذ سيمان ايران به

درآمد ناشی از نفت صادر شده و تحريم ھای

بازار افغانستان به مناطقی مانند مزارشريف ھم

بانکی و غيره باعث شده اند که ھم درآمدھای

میرسيد ،اما ھماکنون عمق نفوذ به کمتر از

ارزی ناشی از صادرات نفت به ميزان ٤٠

استان ھلمند رسيده است .تاجيک در اين باره

درصد يا بيشتر کاھش يابند و ھم ارز قابل

گفت :پيشبينی میشود تا پايان سال دستکم ١٢

دسترسی به خاطر افزايش ھزينه ھای عملياتی

ميليون تن سيمان در کارخانهھا دپو و انبار شود

برای دولت گران تمام شود .از سوی ديگر به

که بايد برای صادرات آن فکری کرد .اين رقم

خاطر ھمين تحريم ھا مشکالت و موانعی در راه

حتی ممکن است طی سال آينده به  ١٥ميليون تن

واردات کاالھای سرمايه ای و کاالھای واسطه

نيز برسد) «.دنيای اقتصاد ٢٨ ،بھمن ،١٣٩١

ايجاد شده که باعث گران تر شدن قيمت آنھا

تکيه بر کلمات از ما است(

برای صنايع نيازمند به اين کاالھا و يا حتی

طبق گفتۀ يحيی آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانی

محروميت از آنھا می شوند .اين مشکالت مثال

تھران ،ھزينۀ واردات به خاطر تحريم ھا حدود

مانع ورود بسياری ماشين آالت ،محصوالت

 ١٠ميليارد دالر در سال افزايش پيدا می کند .اين

فلزی برای فعاليت ھای ساختمانی ،مواد اوليه

تخمين ،حتی اگر درست باشد ،تنھا شامل قيمت

برای ساختن قطعات و ابزارھا و يا محصوالت

کاالھای وارداتی است و ھزينه ھای مربوط به

می شوند .اين موانع و مشکالت به صادرات غير

صادرات و ھزينه ھای مربوط به توليد )به خاطر

نفتی نيز ضربه می زنند .مثال »محمود رضا

عدم دست يابی به ماشين آالت و مواد خام( و

تاجيک ،عضو انجمن صنفی کارفرمايان صنعت

ھزينه ھای مربوط به ديرکرد اجرای پروژه ھا

سيمان ،با انتقاد از ضعيف بودن زيرساختھای

را دربر نمی گيرد.

صادراتی کشور گفت :ايران يکی از بزرگترين

تا آنجا که به بحث ما يعنی تأثير تحريم ھا بر

صادرکنندگان سيمان به افغانستان است ،اما مدتی

تورم مربوط می شود به طور خالصه بايد گفت

است که مرز مربوط به صادرات سيمان ايران

تحريم ھا از طريق افزايش ھزينه ھای واردات و

به افغانستان )مرز ميلک( امنيتی شده و ترخيص

توليد داخلی و اختالل در اتمام پروژه ھا

محمولهھای سيمان بين  ١٥تا  ٢٠روز طول

)بنابراين گران تمام شدن کاالھا يا به حد کافی

میکشد .اين وضعيت باعث افت صادرات سيمان

توليد نشدن آنھا که به ھمان نتيجه منجر می

ايران به افغانستان طی سال جاری شده است .به

شود( ،ايجاد مشکالت و محدوديت در راه
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صادرات و نيز کاھش و يا گران تمام شدن ارز

ترس از نرخ تورم سه رقمی يا باالتر بوده( در

خارجی به تورم در ايران دامن می زنند.

اين مدت کوشيدند به منظور »حفظ قدرت خريد

پيامد ھای اقتصادی و سياسی تورم

﷼« نرخ مبادلۀ آن با ارزھای خارجی را

يکی از پيامدھای طبيعی تورم )که به معنی

مصنوعا باال نگاه دارند .به عبارت ديگر ،دالر يا

کاھش قدرت خريد پول است( ،کاھش نرخ

ارزھای ديگر ارزان تر از نرخ واقعی شان

برابری پول مورد نظر در برابر پولی است که

قيمت گذاری می شدند .اين سياست به ويژه به

دچار تورم نشده يا نرخ تورم کمتری داشته است.

نفع وارد کنندگان بود چون آنھا با ارز ارزان کاال

از سال  ١٣٥٨تاکنون و حتی دقيق تر بگوئم از

وارد می کردند و آن کاال را به قيمتی که متناسب

سال  ١٣٥٢تاکنون ،﷼ ،طبق داده ھای بانک

با نرخ واقعی برابری ارز بود به عالوۀ »سود

مرکزی ،نرخ تورم دو رقمی داشته است که در

عادالنه!« می فروختند.

برخی سال ھا به حدود  %٥٠نيز رسيده است.

در جدول زير چھار قيمت برای دالر برحسب

ارزھای خارجی مانند دالر ،پاوند ،يورو و ين

تومان از سال  ١٣٨٠تا بھار  ١٣٩١درج شده که

نيز در اين سال ھا تورم داشته اند اما نرخ تورم

عبارتند از :نرخ رسمی يا دولتی دالر يا نرخ

آنھا به مراتب از نرخ تورم ﷼ کمتر بوده است.

مرجع ،نرخ دالر آزاد در بازار ،نرخ دالر

بدين سان نرخ برابری ﷼ در مقابل اين ارزھا

برحسب شاخص برابری قدرت خريد ،و برآورد

ھمواره رو به کاھش بوده و طی سی يا چھل سال

نرخ دالر براساس تفاوت بين نرخ تورم در ايران

اخير اين کاھش ھا بر ھم افزوده و انباشته شده

و در جھان.

اند .در اين سال ھا دولت چند بار نرخ برابری
﷼ به ارزھای خارجی و به طور مشخص دالر
را باز تعريف کرده )به عبارت ديگر نرخ
برابری ﷼ با ارزھای يادشده را کاھش داده( اما
ھمواره بين نرخ رسمی مبادله يا نرخ مرجع با
نرخ مبادله ﷼ با ارز که در بازار صورت می
گرفته تفاوت فاحشی داشته است .دولت و مقامات
پولی به داليل گوناگون )که شايد يکی از آنھا
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١٣٨٠
١٣٨١
١٣٨٢
١٣٨٣
١٣٨٤
١٣٨٥
١٣٨٦
١٣٨٧
١٣٨٨
١٣٨٩
١٣٩٠
بھار
٩١
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دالر دولتی

دالر آزاد

)تومان(
١٧٥
٧٩٥
٨٢٨
٨٧١
٩٠٢
٩١٩
٩٢٨
٩٥٧
٩٦٣
١٠٣٦
١١٠٠
١٢٢٦

)تومان(
٨٠١
٨٠٢
٨٣٣
٨٧٥
٩٠٤
٩٢٣
٩٣٦
٩٦٧
٩٩٨
١٠٤٤
١٣٦٣
١٧٥٩

قيمت دالر بر حسب شاخص
برابری قدرت خريد
١٤٥
١٨١
٢٠٢
٢٣٨
٢٦٧
٢٩٦
٣٤٧
٣٩٧
٤٠٣
٤٥٦
٥٥١
٦٣٢

تورم ايران

تورم جھانی

)درصد(
١١٫٤
١٥٫٨
١٥٫٦
١٥٫٢
١٠٫٤
١١٫٩
١٨٫٤
٢٥٫٤
١٠٫٨
١٢٫٤
٢١٫٥
٢٢٫٥

)درصد(
٤٫٢
٣٫٥
٣٫٧
٣٫٦
٣٫٧
٣٫٧
٤٫٠
٦٫٠
٢٫٥
٣٫٧
٤٫٨
٤٫٠

برآورد قيمت دالر بر اساس تفاوت بين
نرخ تورم داخلی و جھانی
٩٠٠
١٠٠٧
١١٢٤
١٢٠٠
١٢٩٨
١٤٩٤
١٧٧٢
١٩٢٠
٢٠٨٧
٢٤٣٥
٢٨٨٤

)منبع( http://khabaronline.ir/detail/223511/economy/financial-market :

جدول باال نشان می دھد که ھر اندازه تفاوت بين

است .اما ھمين اختالف در بھار سال  ١٣٩١به

نرخ تورم داخلی و خارجی )جھانی( بيشتر باشد

 2884-1759و يا  ١١٢٥تومان می رسد که

قدرت خريد پول داخلی نسبت به ارز خارجی

حدود  %٦٤بيشتر از قيمت بازار آزاد دالر و

کاھش می يابد و اين تفاوت ھا در طول سال ھای

بيش از  ٢برابر نرخ رسمی دالر است و می

مختلف با ھم جمع می شوند و تفاوت بزرگی پس

دانيم که در ماه ھای بعد يعنی در تابستان و به

از يک دورۀ نسبتا طوالنی حاصل می شود .در

ويژه پائيز  ١٣٩١و ماه ھای پس از آن اين

جدول باال می بينيم که در سال  ١٣٨١اختالف

اختالف بيشتر و بيشتر شده است .ھدف از

بين قيمت دالر آزاد در بازار ايران با برآورد

مقايسه اين است که نشان داده شود نه نرخ تورم

قيمت دالر بر اساس تفاوت بين نرخ تورم داخلی

در يک سال معين بلکه انباشت تورم سال ھای

و خارجی ،يعنی اختالف بين رقم ستون سوم

متوالی نقش مھمی در کاھش شديد نرخ برابری

يعنی  ٨٠٢تومان و رقم ستون سوم يعنی ٩٠٠

﷼ نسبت به دالر و ديگر ارزھای قوی يا نسبتا

تومان برابر  ٩٨تومان است .يعنی برآورد قيمت

قوی داشته است.

دالر براساس تفاوت بين نرخ تورم ايران و جھان

اما ممکن است پرسيده شود چرا اين انباشت تورم

حدود  %١٢قيمت دالر در بازار آزاد ايران

که طی سال ھای طوالنی به وجود آمده يک باره
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در اواخر سال  ١٣٩٠و تابستان و به ويژه پائيز

بحث ما باشد .واقعيت اين است که مسألۀ ارز و

 ١٣٩١و ماه ھای بعد منفجر شد و موجب بحران

بحران آن بر کل اقتصاد و بر مسايل حادی مانند

ارزی گرديد؟ در اينجا به دو عامل که با يکديگر

سطح قيمت ھا ،اشتغال و فعاليت اقتصادی اثر

مرتبط ھستند اشاره می کنيم .نخست اينکه در

می گذارد .به عبارت ديگر بحران ارزی به

اواخر سال  ١٣٩٠اتحاديۀ اروپا اعالم کرد که

بيکاری شديد موجود باز ھم دامن می زند ،در

نفت ايران را تحريم خواھد کرد و از تابستان

اثر آن کارخانه ھا و مراکز توليدی بيشتری

 ١٣٩١اين تحريم عملی شد .اينھا تأثير روانی

تعطيل می شوند يا فعاليت شان کاھش می يابد يا

خاص خود را بر بازار گذاشتند .اما مسأله تنھا

مختل می شود ،تورم باز ھم ابعاد بزرگتری پيدا

تأثير روانی نبود .واقعيت اين بود و ھست که

می کند .بحران ارزی کنونی چنان که نشان داديم

درآمدھای ارزی دولت که بزرگترين دارنده

تا حد زيادی محصول انباشت تورم طوالنی در

وعرضه کنندۀ ارز است کاھش شديد پيدا کرد.

کشور است که خود به سياست اقتصادی رژيم،

رژيم که دچار وحشت شده بود عرضۀ ارز را

ساختار اقتصادی ايران مربوط می شود .بی

محدود کرد و اين مجموعۀ شرايط و يک رشته

ترديد تحريم ھا و فشارھای اقتصادی از نظر

اقدامات و سياست ھای بانک مرکزی در مورد

محدود کردن عرضۀ ارز ،افزايش ھزينۀ دست

ارز و طال باعث شد که سفته بازی تشديد شود و

يابی به ارز حاصل از فروش نفت و ديگر

بحران ارزی را حادتر کند ) .(١عده ای از وارد

صادرات ،ايجاد موانع بانکی ،مالی و غيره،

کنندگان و صادر کنندگان نيز کوشيدند از اين

افزايش ھزينه ھائی مانند بيمه و مانند آن،

خوان يغما نصيبی برند و درآمدھای خود را چند

جلوگيری از ورود ماشين آالت ،مواد خام و

برابر کنند.

واسطه ای ،ايجاد محدوديت برای صادرات،

اگر مسألۀ ارز و بحران آن تنھا دلمشغولی عده

ايجاد موانع برای سرمايه گذاری خارجی يا

ای سرمايه گذار و يا فقط »تھديد يا فرصتی«

سرمايه گذاری در خارج و غيره آثار منفی مھمی

برای پس انداز کنندگان و بورس بازان می بود،

بر فعاليت اقتصادی و توليدی در ايران دارند و

يا صرفا باعث مشکالتی برای کسانی که به ارز

نقش معينی در تورم داخلی و بحران ارزی ايفا

با »قيمت مناسب« برای مسافرت يا تحصيل در

می کنند .اما عوامل داخلی ،يعنی ساختار

خارج ،معالجه و غيره نياز دارند ،به رغم بی

اقتصادی ايران ،سياست اقتصادی رژيم و منافع

اھميت نبودن اين مسايل ،نمی توانست موضوع

بورژوازی بوروکرات – نظامی حاکم و تجار و
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زمينداران بزرگ در ايجاد و تداوم تورم در

 oسرکوب يا مھار جنبش اعتراضی طبقۀ

اقتصاد ايران نقش تعيين کننده دارند .بحران

کارگر و توده ھای زحمتکش که استثمار

اقتصادی ايران که جزئی از بحران عمومی

وحشيانه ،فقر سياه و انواع ستم ھای رژيم

سرمايه داری کنونی است )و فارغ از حضور يا

اقتصادی و سياسی حاکم زمينه ھای انفجار و

عدم حضور تورم عمل می کند( ،در شرايط

گسترش آن مبارزات را بيش از پيش فراھم

خاص ايران و در اين برھه به تورم نيز دامن

می کنند .در اين سرکوب ھمۀ بخش ھا و

زده است ،اما تورم اقتصاد ايران اساسا ناشی از

جناح ھای بورژوازی اشتراک منافع دارند.

بحران اقتصادی نيست .به ھمين جھت است که

 oمبارزۀ درونی اوليگارشی حاکم برای تثبيت

ما تأثيرات بحران اقتصادی کنونی سرمايه داری

غلبۀ يک بخش و ايجاد تمرکز به منظور

و نيز تأثيرات درگيری ھای سياسی رژيم با

روياروئی با پائينی ھا از يک سو و تالش

آمريکا ،اروپای غربی و متحدان آنھا را – که

برای حل مناقشات شان با قدرت ھای

تحريم ھا از آنجا ناشی می شوند – از عوامل پايه

امپرياليستی از سوی ديگر.

ای تورم جدا کرديم و آنھا را جداگانه بررسی
نموديم.

 طبقۀ کارگر و توده ھای زير ستم در اينبحران سياسی و اقتصادی بايد نقش ويژه و
مستقل خود را بازی کنند .اين کار در شرايط

رژيم جمھوری اسالمی درگير بحران اقتصادی و

کنونی و در درجۀ اول بايد با تشکل سياسی

سياسی شديد و حادی است که شايد در طول

و اقتصادی طبقۀ کارگر ،يعنی با مبارزه

حيات اين رژيم بی سابقه يا کم سابقه بوده است.

برای ايجاد حزب سياسی پرولتاريا و

نتايج مستقيم اين بحران مضاعف چنين اند:

سنديکاھای مستقل کارگری در روند و در

 -وخامت بيشتر وضع طبقۀ کارگر ،تشديد

متن مبارزات سياسی و اقتصادی طبقۀ

بيکاری و تورم و افزايش فقر و تيره روزی

کارگر صورت گيرد .با اوج گيری و تکامل

ديگر زحمتکشان شھر و روستا

مبارزۀ طبقاتی ،اشکال جديد و عالی تر اين

 -تداوم بحران اقتصادی

مبارزه و سازمان ھای مناسب آنھا )شورا،

 -تشديد بحران سياسی که تا آنجا که به باالئی

کميتۀ کارخانه و غيره( زمينۀ ظھور و

ھا مربوط می شود مبارزه ای سخت در دو

تکامل می يابند.

عرصۀ مختلف با ھدف واحد ادامه می يابد:
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 طبقۀ کارگر بايد از مبارزات پيشرو و حقطلبانۀ ھمۀ توده ھای زير ستم برای به کف
آوردن دموکراسی از طريق سرنگون ساختن
انقالبی نظام سياسی و اقتصادی حاکم
حمايت کند و ھمۀ توده ھای استثمار شونده
را برای تکامل و پيشبرد انقالب به سمت
سوسياليسم رھنما باشد.
 بحران اقتصادی و سياسی کنونی ضمن تمامرنج ھای بی شماری که برای کارگران و
ديگر زحمتکشان دارد نمايانگر ناتوانی
تاريخی و زوال اجتناب ناپذير رژيم
ارتجاعی جمھوری اسالمی و نظام سرمايه
داری است.
) - (١حسين عبده تبريزی ،بنيان گذار بانک خصوصی
اقتصاد نوين ،دبير کل اسبق بورس اوراق بھادار
تھران ،مشاور امور خصوصی سازی در زمان
رياست جمھوری خاتمی ،مدير عامل شرکت سرمايه
گذاری ساختمان ايران ،صاحب امتياز روزنامۀ
سرمايه و استاد دانشگاه در مقاله ای زير عنوان
»ضرورت انديشه ورزی« مندرج در سالنامۀ شرق،
فروردين  ١٣٩١از ديدگاه کارشناس بانکی و
اقتصاددان ليبرال ،سياست ھای بانک مرکزی و
دولت احمدی نژاد در مسألۀ ارز و طال را به نقد می
کشد و آثار آن سياست ھا را در وخيم تر شدن
اوضاع نشان می دھد و يک رشته پيش بينی ھا می
کند که در طول سال  ١٣٩١به وقوع پيوستند.
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