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 در چرایی این نوشتار

ای که تثبیت گذرد. دورهبیستم و سرنگونی رژیم شاهنشاهی میآخرین انقالب قرن  چهار دهه از پیروزی

اقتدار معنوی آن را همزمان در دل خود پروده است.  مادی حاکمیت نظام جمهوری اسالمی و زوال

  .ایدئولوژی حاکمان و هنگامه عروج امیدهای محکومانعصر زوال 

ها ه است. نشانهایران در شیب آرامی به سمت فروپاشی افتادگویند که نظم سیاسی حاکم بر ها مینشانه

ده وسسات خبری و مطالعاتی نشان ندااندرکاران مفعاالن سیاسی و دست ،خود را تنها بر روشنفکران

های زنند هم این بار جدی و بدون خیالبافیهای این شهر قدم میو خیاباناست. عابرانی که در کوچه 

 ! را هم ببینیم« هااین»توانیم روزی بدون می گویند: باالخرهمی در چشمانشان سالیان قبل و با برقی

ا به آورد. امیم و امیدها را به صدا در میکند و زنگ بن باخبر میما را از فرارسیدن توفاها دیدن نشانه

و چه باید کردها در  هاشودها و چه میها و تردیدبرد. سوالراه نمیها پناهها و یافتن جانساختن بادشکن

 .آورندتر هجوم میهای تاریخی پرتکرارتر و قدرتمنداین لحظه

د ماننمی حاکمان کنونی ؟نیدصدای شلیک گلوله کودتا را خواهیم شآید یا آوار جنگ بر سرمان فرود می

زها رقم تغییر نهایی از خارج مر ؟گیرنددهند یا دیگرانی جای آنها را میو تغییر رفتار و سیاست می

همه با هم در یک سرزمین  ؟رخدادی از درون ساختار نظام موجود را در هم خواهد کوبیدخواهد خورد یا 

کسانی  ؟ندگی خواهیم داشتامن خواهند بود و سهمی از زها خیابان ؟یا چندپاره خواهیم شدخواهیم بود 

فارغ از  ؟کنونی تمام خواهد شد آیند دوباره راه حاکمان فعلی را خواهند رفت یا واقعا روزگارکه می

مد و در این اند: چه بر سر ما خواهد آهمه حداقل یک بار از خود پرسیده ،هاشکل و انگیزه این سوال

 ؟ توان کردوضعیت چه کاری می

اند که کسانی تصمیم گرفته ؛ل متفاوت است. افرادی به دنبال خروج از کشور هستندها به این سواپاسخ

کنند خود را ای تالش میعده ؛ارز و دالر ذخیره کنند ،توانند مواد غذاییان تا جایی که میبرای این دور
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ند و های جهانی شوگروهی معتقدند که الزم است وارد البی قدرت ؛نندکهای قدرت نزدیک به جناح

 .شدگویند در این شرایط نباید به زندان رفت و گرفتار ها میبعضی ؛حمایت آنان را جلب کنند

هیچ کدام از نیروهای مترقی از این وضعیت مستثنی نیستند. رنگ و بوی ضرورت حفظ بقا با ادبیات 

ی طبقه خود در شود. ما نیز معتقد به حفظ بقا و حفظ نیروهان سیاسی شنیده میمختلف از زبان فعاال

حفظ بقا راهی به جز رد  ی یک تاریخ خونبار باور داریم که برایتوفان پیش رو هستیم. اما بنا به تجربه

اید به نون در کجا ایستاده ایم بتئوری بقا وجود ندارد. تاریخ مرجع قضاوت است. برای اینکه بدانیم اک

این بار از نظرگاهی درست ترسیم کنیم. از و مسیری که بر ما تحمیل شده است را پشت سر نگاه کنیم 

 .قشه راهی برای آینده رسیدتوان به ندل چنین تصویر دقیقی از گذشته است که می

ر حکومتی که احساس کند کارش به پایان رسیده است به دشمنان قسم خورده خود رحم نخواهد کرد. ه

انفعال  ،های اضطراریاد. در چنین وضعیتآلترناتیوی که بر سر کار بیاید به رقبای خود امان نخواهد د

 57یک بار بعد از انقالب  یجه سیاست نادرستخطرآفرین است. نت ،به اندازه اتخاذ یک سیاست نادرست

. همان فجایع این بار های سیاسی فاجعه آفریده ستو در ایام شکل گیری حکومت جدید برای اکثر گروه

  .ست زدایی نظام حاکم در کشورمان تکرار شودسیاها تواند با انفعال ناشی از سالمی

زمان روی کار بودن نظام حاکم احزاب و فعالین این اشتباه بزرگی است اگر تصور شود خطر فقط تا 

اعی فراهم خواهد شد. گلوله کند و پس از آن شرایط امنی برای فعالیت سیاسی و اجتماسی را تهدید میسی

گرایان شلیک شود. تیغ محافظه کاران ممکن است از غالف اسالمها ممکن است از اسلحه امپریالیست

گیری کنیم بازیگران میدان به دنبال ما خواهند اگر از میدان کناره خود جمهوری اسالمی بیرون بیاید.

 .هد بودترقی با انفعال ممکن نخواآمد. حفظ بقای نیروهای م

کافی است یک بار  ،ما نیستهای این اعالم خطرها زاده توهمات و خیالپردازی فقط برای اینکه بدانید

نماینده  ،علیفعال چپ تونسی بعد از سقوط رژیم بندیگر به عکس روی جلد نگاه کنید. محمد البراهمی 

ه عنوان یکی از لبراهمی که بمردم( بود. ا) شورای ملی قانونگذاری این کشور و دبیر کل جنبش الشعب

به هنگام  ،الفان و منتقدان جدی دولت اسالمی حاکم بر تونس به رهبری حزب النهضه مطرح بودمخ
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قرار گرفته و کشته شد. پیش از این هم  هدف گلوله افراد ناشناس خروج از خانه خود در اطراف پایتخت

اعالم کرد  ،وزیر کشور تونس ،طفی بن جدوترور شده بود. ل ،از دیگر رهبران چپ تونس ،شکری بلعید

همان سالحی است که در ترور شکری  ،ای که با آن محمد براهمی به ضرب یازده گلوله کشته شداسلحه

  ! یش به کار رفته بودبلعید در چند ماه پ
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 قدمهم

او که خارج روند اما رهبر این نظام و نهادهای تحت امر آیند و میها میدر نظام جمهوری اسالمی دولت

مانند. اختیارات رهبری بسیار بیشتر از اده مردم هستند دست نخورده باقی مینظارت و ار ،از نظر

ای از طریق حکم حکومتی و دستورات غیر علنی نهعلی خام ،اختیارات دولت و مجلس است. با این حال

نیروهای ادن چراغ سبز به کند. او در مواقعی با نشان ددر اختیارات محدود دولت و مجلس دخالت می

اصناف  ،دانشگاه ،های سیاسیگروه ،زمینه را برای حمله به اشخاص ،های فشارلباس شخصی و گروه

کند. همانطور که روسای دولت تعیین و ابالغ می های کلی نظام راتکند. اوست که سیاسو مردم آماده می

ی مشاوران و تیم اقتصادی ر ایران نیز دارادارای مشاوران و تیم اقتصادی مختص خودشان هستند رهب

 مخصوص به خود است.

های ادفس ،هاصفحات اخبار پر شده است از انواع و اقسام اختالس ،تر شدن اوضاع حکومت ایرانبا وخیم

ها متفاوت است. ها به اخبار این چپاولخواری. واکنشخواری و ویژهرانت ،تبانی ،دزدی ،اقتصادی

سپارند و فعاالن سیاسی موارد قبلی را به فراموشی می ،ی هر فساد جدیدها با افشاسانهمردم خشمگین و ر

تند. گاهی خبرنگاران یا افرادی اصالح طلب و اصولگرا در اردوگاه رقیب به دنبال منشا این فسادها هس

ند اما بخش زندست به افشای مواردی از فساد اطرافیان رهبر جمهوری اسالمی می ،از اپوزیسیون ایران

ها متوقف شده است و یا اگر به جایگاه یا در سطح دولت و دولت ،اخبار و مواضع در این رابطهعمده 

بسیار پر غوغا و در نتیجه  ،دارد این وضعیت رهبری نظام نزدیک شود بیشتر حالت شخصی و فردی

ر عمومی ین مردم و افکاب ایباعث ایجاد سرگیجه ،گمراه کننده است. بمباران جامعه با اخبار پراکنده

های ساختاری اند و از تحلیلگیری و اجرا فراموش شدههای تصمیمشده است که در نتیجه آن جایگاه

هایی مانند ها از دولت و انتخابات فراتر نرود. گروهکنند سطح بحثطلبان تالش میخبری نیست. اصالح
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ودشان هرگونه بحث درباره ساختار از به خنام براندبا اطالق  ،استارتمجاهدین خلق و ری ،طلبانسلطنت

های خارجی به طور پیوسته حجم انبوهی از اخبار درباره دانند. رسانهحاکم بر ایران را غیر الزم می

کنند که امکان اجتماعی به جامعه تزریق میهای فضای مجازی و شبکه ،را از طریق تلویزیون ایران

کنند. گویی همگان در دریایی از جزئیات سرگردان می گرفته و آنها را تمرکز بر کلیت را از مخاطبان

ها و خبررساناند یک سیستم بر این کشور حاکم است و نه یک فرد. گویی منافع خبرسازان فراموش کرده

در ایران و ساختاری که قرار است در این است که از دخالت عوام در موضوع ساختار فعلی حکومت 

های هوشمند و اینترنت ناشی از تبعات رواج تلفن ،شاید این وضعیت ود جلوگیری کنند.جایگزین آن ش

ار هستند در این بازِی سرعت ناچ -بدون آنکه حق انتخابی داشته باشند-ها است که خبرنگاران و رسانه

کنند خود با یکدیگر رقابت کنند و در نتیجه هر گاه فعاالن سیاسی در ایران تالش می ،و تولید جزئیات

های فارسی زبان هماهنگ کنند ناخودآگاه تبدیل به جزئی از ماشین فرم و محتوای فعالیت رسانه را با

 شوند. صنعتی تولید اخبار می

ی افزایش رفاه نیست افزایش تولید خبر نیز به معنای پیشرفت یش مصرف به معناهمانطور که افزا

داری حاکم بر ایران نیست. آیا افزایش مایهمذهبی و نظام سرجریان مبارزه اجتماعی در برابر دیکتاتوری 

رواج تعداد اعتصابات کارگری در ایران ناشی از افزایش آگاهی طبقاتی در بین کارگران است یا دلیل آن 

خودی است که با بهبه دلیل بد شدن شرایط اقتصادی ایران و ایجاد اعتراضاتی خود فالکت و مشقت

  ؟کندما یا دولت فروکش میمعوق توسط کارفرپرداخت دستمزدهای 

تابو است. چپ در ایران به دلیل سرکوب شدید و  ،طرح چنین سواالتی در میان نیروهای سیاسی چپ

وحدت نظر و وحدت در عمل ندارد. هر گروه سیاسی در  ،ت و سازماندهیحذف فیزیکی ضعیف اس

گری هفت تپه تبدیل به رو اعتراضات کاروضعیت ضعف ناچار است محکم به نمادها بچسبد. از این 

شود. زیرا در شرایط ضعف وجود این نمادها ضرورت نمادی برای اعالم وجود و حقانیت چپ می

شود که برای حیات در اصالت این نمادها تابو است. زیرا چنین پنداشته میحیاتی دارد اما ایجاد تردید 

وحدت آفرین و عامل تقویت  ،ادهاند. جزئیات و نمسیاسی و اجتماعی نیروی چپ در ایران ضروری هست
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 ،های ساختاری و ارائه آلترناتیوها به انشعابتحلیل ،کننده رفاقت میان نیروهای چپ هستند اما کلیات

باعث  ،گیری این تابو بر حسب ضرورتشوند. شکلهای شخصی منتهی میتوزیو کینه سیاسی اختالف

ع شروع مجدد از نقطه صفر است. میل ناشی از خود بیگانگی مانایجاد یک حفره بزرگ شده است. از 

ای رهشود تابو جایگزین آگاهی و پنهان کننده فقدان گردد. حففقدان و آگاهی به فقدان است که باعث می

زنیم اما میلی های این حفره قدم میبینیم. بر لبهبزرگ مقابل چشم نیروهای چپ وجود دارد که آنرا نمی

 م.شدن به آن نداریبه وارد 

این حفره شده و دیگران را نیز به توجه به این بخش تاریک اقتصاد  ایم وارددر این کتاب سعی کرده

« حرکت از بخش تاریک اقتصاد به بخش تاریک سیاست»ی ما سیاسی ایران فرابخوانیم. مسیر پیشنهاد

بر سر  دهیم که وحدت اننش ،شرایط مشخصاست. سعی خواهیم کرد بر مبنای یک تحلیل مشخص از 

وجود نداشته است وحدتی دروغین است. اگر  ،هنگامی که توجه به کلیاتی تا این حد ضروری ،جزئیات

توهم است زدودن توهِم وحدت از طریق حرکت به سمت  ایندههای ززدودن توهم نیازمند زدودن ریشه

ایجاد وحدت واقعی در بین نیروهای زمینه  ،است که با ایجاد اختالفات واقعی« ؟ چه باید کرد»آلترناتیو و 

 کند.چپ را ایجاد می

ی خارج از حوزه را ،های اقتصادی در ایرانگیری و اجرای سیاستبخش بزرگی از فرآیندهای تصمیم

با رای مستقیم  ،است. دولت و مجلس به عنوان نهادهای انتخابِی نظام جمهوری اسالمیو اراده مردم 

نقش بسیار کمی در  ،آیند. اما در تحلیل نهاییلتر شورای نگهبان برسر کار میر از فیمردم و البته با عبو

ند که تقریبا ثابت و بدون کنهای کالن اقتصادی در نظام سیاسی و اقتصادی ایران ایفا میجهت گیری

 نظارت است.

به همراه خانواده  ،تیبا پول مردم و با ارز دول ،احمد توکلی یکی از کسانی است که با استفاده از رانت

خود در خارج از کشور زندگی کرده و درس خوانده است. او یکی از افراد معتمد نظام جمهوری اسالمی 

ها هوری عبور کرده و سالشورای نگهبان برای انتخابات ریاست جم ایران است و گواه آن اینکه از فیلتر
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درصد الیحه بودجه در مجلس ایران تغییر  20هر سال فقط »گوید نماینده مجلس بوده است. توکلی می

 « .درصد لوایح بودجه ثابت است 80کند و می

برنامگی و سرگیجه دهنده بی ظاهراً در پس جنجال و بلوای اخبار فساد و خبرهایی که نشان ؟عجیب نیست

ی برد و مجلس و دولت اختیار چندانی براهایش را به پیش میت یک هسته قدرت برنامهحاکمیت اس

ها را ندارند. البته با ساختاری که برای انتخابشان چیده شده است یا خود در منافع دخالت در این برنامه

 ی به پرداختن به این مسائل ندارند. ااند و یا عالقهها سهیمحاصل از این برنامه

ختیار نهادهایی ین آماِر بخش علنِی ساختار اقتصادی ایران است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اا

اند. گاهی هر روز بزرگتر شده است که از ابتدای به قدرت رسیدن روحانیون در ایران تشکیل شده و

نی که در اپوزیسیون شود. تعداد کساه یا دولت اصلی یاد میاوقات از این مجموعه به عنوان دولت در سای

های قدرت ها و گاهی از زبان جناحدولت ایران بر این عقیده هستند کم نیست. این مفهوم گاهی از درون

آید و اعتراضات ها و رهبر نظام اختالف پیش میشود. گاهی بین رئیس دولتدرون حاکمیت مطرح می

شود. در اینجا در کار دولت کشیده می هاای اقتصادی زیر نظر رهبر و دخالت آنخیلی زود به ساختاره

 ،شده از سوی شورای نگهبان ن است که روسای جمهوِر تاییدآید که اگر مسئله اینقدر روشسوال پیش می

د گشایند و از وجوهای رهبر و نهادهای تحت امر او زبان به گالیه و شکایت میدیر یا زود علیه دخالت

ها درباره نظام اقتصادی ایران و مشکالت و را سطح بحثگویند. پس چیه سخن مییک دولت در سا

چرا وقتی صحبت  ؟طلبان و اصولگرایان متوقف مانده استحد دعوای اصالحهای ناشی از آن در بحران

داختن رپ شود سطح بحث ازهای غیر انتخابی و هسته سخت قدرت سیاسی در ایران میاز رهبر و بخش

مشکل یک فرد و قدرت مطلقه او است یا  ؟رودعروسان او فراتر نمیفرزندان یا پدران  ،به شخص او

جمهوری اسالمی یک سیستم یکپارچه با کارکرد مشخص است یا  ؟درونی آنیک سیستم و منطق 

این سیستم ا آی ؟های ناشی از اختالف منافع آنانهای قدرت و نابسامانیها و جناحای از هستهمجموعه

آیا  ؟در خاورمیانه امکان حیات دارد های منطقهکا و آرایش جدید قدرتهای آمریزیر فشار تحریم

امکان بقا دارند یا  ،نظام جمهوری اسالمی برای بیست یا چهل سال آیندهدر صورت بقای  نیروهای چپ
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-انجمن ،های اسالمی دانشجویانهای موازی و زرد مانند انجمنهای حذفی و ایجاد تشکلبا ادامه فعالیت

ه انزوا و طلب اسالمی و... نیروهای چپ در ایران را بیش از پیش بهای عدالتگروه ،المی کارهای اس

شرایط برای نیروهای چپ  ،در صورت فروپاشی جمهوری اسالمی در آینده نزدیک ؟انفعال خواهد برد

غرب -ن پروگرایاآیا اسالم ؟ب قدرت سیاسی دارندآیا آنها امکانی برای کس ؟در ایران چگونه خواهد بود

م فعلی در ایران چه موضعی رژیم سیاسی جایگزین نظام حاک ؟گراروی کار خواهند آمد یا یک راست ملی

 ؟ قبال نیروهای چپ ایران اتخاذ خواهد کرد در

در فصل  متن حاضر در سه فصل تهیه شده است. ،به منظور تسهیل پاسخگویی به این قبیل پرسش ها

ایم. این بخش به بررسی نهادهای به اقتصاد نیمه پنهان ایران پرداخته« نگرامعرفی بازی»اول با عنوان 

گرایش اقتصادی وی  ،ایسنجش دانش اقتصادی علی خامنه ،زیر نظر رهبر جمهوری اسالمیاقتصادی 

اجرای یک »نوان و معرفی مشاوران اقتصادی علنی و غیر علنی او اختصاص دارد. فصل دوم با ع

های های توسعه در ایران و تحلیل سیاستبه شرح برنامه« قابله با نظم جهانینسخه جهانی با شعار م

سرنوشت یک »قانون اساسی جمهوری اسالمی اختصاص دارد. فصل سوم با عنوان  44صل کلی ا

و تاثیر آن بر  های اقتصادی طبقه حاکم در جمهوری اسالمیبه تحلیل و بررسی نتایج سیاست« ملت

 ها نفر از مردم و طبقه کارگر ایران پرداخته شده است. در نتیجه زندگی میلیونکلیت نظام اقتصادی و 
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 معرفی بازیگران: فصل اول

 نویسندگانپیشنهاد 

روی آن است مطلب جدید « معرفی»ر آغاز فصل اول ممکن است تصور کنید با مطالعه بخشی که نام د

گوئیم که چنین نخواهد بود. اگر به مطالب اقتصاد سیاسی میخواهید یافت. با اطمینان به شما و مهمی ن

توصیه  ،رصت مطالعاتی شما به دلیل کار و خستگی زندگی روزانه زیاد نیستمند نیستید یا اگر فعالقه

 ست ندهید.مطالعه فصل اول را از د ،پوشی از فصل دوم و سوم این کتابکنیم حتی به قیمت چشممی

 میلیارد دالری95بنگاه  ،بازکاراتهمشاور  ،خوانرهبر قصه
هایی مبنی بر رشدا و سیمای ایران پر از گزاهای خبری و تحلیلی و صسایت ،هاروزنامه ،نشریات

های وی با به های مختلف است. هر از گاهی جلسات و نشستمطالعات و معلومات رهبری در حوزه

شود. هنگی پوشش وسیع خبری داده میاقتصادی و فر ،های مختلف اجتماعیاصطالخ نخبگان حوزه

بتوان میزان مطالعات وی در حوزه  ،ا از دانش رهبرهقاعدتاً باید از میان این حجم از اخبار و روایت

ای درباره های علی خامنهاقتصاد و گرایش اقتصادی او را روشن کرد. عباراتی که خواهید خواند صحبت

شاهد و  ،تاریخ ،سندهای رسمی است و برای همه آنها گفته ها چند نمونه ازت خودش است. اینمطالعا

 اعالن رسمی وجود دارد:

مستمع های سینمایی و هنرهای تجسمی و تصویری و امثال اینها ورود ندارم یعنی یک من در مقوله: »1

 « ام.و رمان نه آدم عامی نیستم از این آثاری که وجود دارد زیاد خوانده عامی هستم اما در مورد شعر

https://www.mashreghnews.ir/news/614389/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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کنند: ایران و عراق منتشر کرده و میهای جنگ بازان ایرانی از سال: درباره کتاب خاطراتی که سر2

 «...ها بودمهای پر و پا قرص این کتابمن یکی از مشتری 60ی از دهه»

ام بنده در باب هشتاد سال گذشته و قبل از آن را مکرر خوانده -های تاریخِ هفتادورقمن سطر سطِر : »3

 «ام.ام و کتابی هم در این زمینه نوشتهشتهی هند مطالعات مفصلی داشبه قاره

کنم وقتی با دید مقایسه به انقالب سوسیالیستی شوروی سابق و انقالب اسالمی خودمان نگاه می: »4

قالب چقدر خشن بوده است. اگر کسی تاریخِ وقایع آن انقالب را خوانده باشد به خشونتش پی بینم آن انمی

 «های دیگر خبر ندارند.ما اصال از انقالب برد. متأسفانه اغلب جوانانمی

ا با وقتی انقالب خودمان ر»گوید: می« انقالب خنثی»: با توصیف انقالب کبیر روسیه به عنوان یک 5

 «بینم انقالب ما خیلی بهتر از آن انقالب است.کنم مییستی شوروی سابق مقایسه میانقالب سوسیال

« دن آرام»ام. یکی از آنها رمان کتاب راجع به انقالب اکتبر خوانده شود گفت تعداد زیادی َتقریبا می: »6

 «اثر شولوخف است.

خط قرمزی وجود »ها: چپها و ا با کمونیستدر توصیف رفتار جمهوری اسالمی و دولت آمریک: »7

اجازه  دهیم در هیچ جای دنیاهیچ کس نباید عبور کند. نه این که ما اجازه نمی ،دارد و از این خط قرمز

های خوشه»هند. همین کتاب معروف دترین کشورها هم اجازه نمیدهند. در به اصطالح دموکراتیکنمی

ن در ذهنم نیست بخوانید و ببینید راجع به وضع گر کتابش را که االیا دی« جان اشتاین بک»اثر « خشم

 «! است ها چه نوشتهها و برخورد سردمداران مرکِز به اصطالح دموکراسی با آنچپ

ایم سخت در اشتباه های رهبر جمهوری اسالمی کردهای گفتهاگر شک دارید که ما اقدام به گزینش سلیقه

بین ای است با ذرهکه ذوب در والیت علی خامنه یک سایت امنیتیها را تابهستید. این بیانات و این ک

های از او ارائه بدهد. مطابق صحبتای هری ادبیانه و اهل مطالعپیدا کرده و به هم چسبانده است تا تصوی

 ،های قصهمند به کتابهبر جمهوری اسالمی عالقهر ،نیوزامنیتی مشرقای و تایید سایت علی خامنه

خواند. سطح اره تاریخ میداستان و خاطرات است. مطالعه جدی او این است که رمان و کتابهایی درب

ها مشخص و تاریخ انقالب تاریخ جهان ت قصار او دربارهالجمدریافت او از مطالعاتش نیز به خوبی در 

https://www.mashreghnews.ir/news/614389/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912
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های خود ه از صحبتکنیم. هدف این است که با استفاداست. ما کسی را درباره نوع مطالعاتش تحقیر نمی

چه میزان مطالعه و دانش اقتصادی دارد. علی  نشان بدهیم که او ،های طرفدار اوای و رسانهعلی خامنه

از این گفته او « مطالعه کرده بودم هزار عنوان رمانبیش از  سالگی 19تا سن »د: گویای میخامنه

و توان گفت که اظهارات اتوان نتیجه گرفت او درک درستی از زمان و اعداد نیز ندارد. در نتیجه میمی

های های دستگاهدهد برگرفته از بولتنصاد کشور و دستوراتی که در این زمینه میدرباره سیستم اقت

 امنیتی و مشاوران اقتصادی اوست.

 در سایت رسمی رهبر جمهوری اسالمی کلید واژه  ،کاری در تصدیق این نتیجه گیریحکمظور مبه من

سال حکومتش به زبان  30طی ای هخامن را جستجو کردیم. در میان اظهارات زیادی که علی «اقتصاد»

اش تکرار شده است. بخش زیادی از این در سایت رسمی« اقتصاد»بار کلمه  2359مجموع  آورده در

اند. بخشی دیگر تهذاشگ« یشف»اسم آنها را  ،های کوتاه هستند که مسئوالن سایت ویراگرافاپ ،هایافته

بسیجیان و مسئوالن کشور و دانش  ،های نوروزی یا سخنرانی در جمع خانواده شهدامربوط به پیام

یک سخنرانی تکرار شده  بار در 30ها کلمه اقتصاد بیش از ضی از این سخنرانیآموزان است که در بع

در بعضی . ور یا آنطور بشوداینط باید اما حاوی هیچ نکته خاصی نیست جز اینکه اقتصاد کشور ،است

حماسه سیاسی و حماسه »و فقط برای اینکه آن سال را سال  ندارداز لینکها هیچ مطلب اقتصادی وجود 

ای علی خامنههای صحبت نامگذاری کرده است وارد نتایج جستجو شده است. بخش اندکی از« اقتصادی

های منبری تفاوت دارد و مشخص است بنا به توصیه یا خواست مشاوران و نهادهای اقتصادِی با صحبت

کند. به صورت جداگانه درباره بخش سفارشی ت تمرین شده اجرا میبه صور آنها را ،تحت امر خود

ل اقتصادی و نظام مسائ ربارههای او دمواضع اقتصادی او صحبت خواهیم کرد اما بر بیشتر حرف

 های منبری گذاشت.توان نامی جز صحبتنمی ،اقتصادی ایران

https://www.khabaronline.ir/news/372063/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87
http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&nt=99,101,2,4,9,1,16,
http://farsi.khamenei.ir/search-result?q=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&nt=99,101,2,4,9,1,16,
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12493
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12493
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12493
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3771
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3771
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3771
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3771
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 ؟ اردآیا رهبر ایران سواد و شناختی در حوزه اقتصاد سیاسی د

ای مطابق زندگی نامه خودش هیچ گونه تحصیالت اقتصادی و علمی نداشته و فقط درس علی خامنه

های او برای رشد اقتصادی ی از علم اقتصاد و دیدگاهانهخام حوزوی خوانده است. میزان اطالعات علی

در  1378سال  توان حدس زد. به طور مثال درهای او میکشور و رفاه مردم جامعه را از سخنرانی

 : گویدمیمسئوالن و مدیران بخشهای مختلف نظام  ،دیدار روسای سه قوه

های گوناگون موجب پیشرفت بیشتر در عرصه ،صبر و پایداری بر اصول و مبانی اسالم و انقالب»

به روح نماز یعنی توجه به منبع الیزال الهی و ذکر و خشوع متصل  ،صبر و پایداری خواهد بود. اگر

مسیر حرکت انسان و جامعه ای در این صورت هیچ وقفهیابد و در شود استقامت انسان هیچگاه پایان نمی

ش اقتدار سیاسی و اخالق و معنویت پی ،ثروت ،های علمهای مادی و معنوی از جمله قلهبه سمت قله

 «نخواهد آمد.

 به چند نکته دقت کنید:

این سخنان  بسیجیان یا روحانیان حوزه علمیه بیان نشده است. ،: این سخنان در دیدار به خانواده شهدا1

مدیران و مسئوالن نظام بیان شده تا رهنمود  ،رئیس مجلس ،رئیس قوه قضائیه ،ئیس جمهوردر دیدار با ر

 آنها باشد.

ذکر و  ،نماز ،پایداری ،با صبر ،ام به زیردستانشبه عنوان شخص اول نظ : مطابق راهنمایی او2

 .علمی و مادی و ثروت رساندهای توان انسان و جامعه را به قلهچیزهایی از این دست می

تالش برای تعمیق مبانی و یافتن »ای معنای واقعی عقالنیت عبارت است از : از نظر علی خامنه3

 «ا و اهداف انقالب.ههای نیل به آرمانراه

شعارهای انقالب اسالمی هیچ منافاتی با حرکت کشور به سوی »: رهبر جمهوری اسالمی معتقد است 4

 «پیشرفت ندارد.

برد( به واسطه ای نام میاز صنایع هسته) های عظیم کشورت: پیشرفتای معتقد اس: علی خامنه5

 ایستادگی بر شعارها و اصول بوده است.

http://www.leader.ir/fa/content/4037/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.leader.ir/fa/content/4037/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.leader.ir/fa/content/4037/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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کسی با خواندن نماز و  ،جای جهان به جز در جمهوری اسالمی ایراناست در هیچ ککامالً مشخص 

تعداد زیادی  ید کند. در جمهوری اسالمیتواند ارزش اقتصادی و ثروت مادی تولگرفتن روزه نمی

های گیرند و ثروتراد وابسته به آنها وجود دارند که بدون اینکه کاری انجام بدهند حقوق میروحانی و اف

 ،اند. در نظام جمهوری اسالمی به عنوان یک دیکتاتوری مذهبیلی را در انحصار خود گرفتهم

ند. اعه ثروت هنگفتی انباشتهی و غارت اموال عمومی جامحضور دارند که با فساد اقتصادهایی شخصیت

ایجاد نشده  با نماز و روزه ،هااما به طور یقین خود آنان نیز بر این موضوع واقف هستند که این ثروت

با یک حکومت ضعیف  ،اقتصادی و سیاسی مانند آمریکا ،ت. همچنین در تقابل یک ابرقدرت نظامیاس

عامل ویرانی بیشتر  ،هرابر تحریم و محاصرصبر و استقامت در ب ،المیو منزوی مانند جمهوری اس

و نیز فرماندهان  اظهارات رهبر ایران و سخنرانان نماز جمعه ،کشور است. شعارهای جمهوری اسالمی

های اقتصادی بوده است که قربانی اصلی تمامی به ضرر منافع ملی و عامل تشدید تحریم ،سپاه و بسیج

ی ایران نبوده چرا که منافعی برای ران نیز پیشرفت عظیمی براای ایهستند. صنایع هسته آن مردم ایران

شبکه عبدالقدیر خان در ) بازار سیاه مردم ایران نداشته است. این صنعت بومی نیست و دانش آن از

ان توسط ای ایرهای فنی کره شمالی و مشاوران روسیه( تهیه شده است. تنها نیروگاه هستهکمک ،پاکستان

سازی اورانیوم و غول به کار نشده است. صنعت غنیو هرگز با تمام ظرفیت مش ها ساخته شدهروس

نابودی ساختار اقتصادی و خم  ،انزوای ایران ،المللیینای نیز صرفاً عامل تحریم بتولید سوخت هسته

 پرستاران و مردم زحمتکش شده است. ،معلمان ،شدن کمر کارگران

های موجود در ایران و جهان واقعیت ای نه علمی است و نه باهبینید اظهارات علی خامنیهمانطور که م

های شاخص»و « نقشه راه»مختلف را  هایهمخوانی دارد. حال آنکه وی اظهارات خودش در سخنرانی

 داند.می -برای حرکت وسایل نقلیه« گیعالئم راهنمایی و رانند»مانند  -« درست پیمودن راه

چنین فردی با به اختیارات و قدرتی که  ،ما در بخش تحلیل و بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی

های کالن اقتصادی و سیاسی گیریبرای اعمال اراده خود بر جهت ،از اطالعات اقتصادیاین میزان 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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آنکه به مقام رهبری جمهوری  اش قبل ازهای اقتصادییشازه دهید در ابتدا به گراایم. اجدارد پرداخته

 اسالمی نائل شود نیز نگاهی بیندازیم.

 رهبریها قبل از دوره جهت گیری

سازمان مجاهدین خلق و  ،های سیاسی از حزب توده و سازمان اکثریت تا جبهه ملیگروه با حذف کامل

شده و حاکمیت را خود اسالمی مستقر حکومت جمهوری  ،و مارکسیستهای ریز و درشت چپ سازمان

اختالفات درونی  ،اقتصادی و سیاسی ایران تثبیت کرد. اما با تثبیت حاکمیت ،های اجتماعیبر تمام حوزه

های ها و یارکشیاندک اندک سر بر آورده و به درگیری ،های اسالمگرای تشکیل دهنده نظاممابین گروه

قبل از انقالب  ،قالب جمهوری اسالمیِن تازه به قدرت رسیده در ی منجر گردید. اسالم گرایاداردنباله

اند. همچنین لژیک کامالً همسویی نداشتههای سیاسی و ایدئوخاستگاه طبقاتی مشترک و جهت گیری 57

مان حکومت به مانند اپوزیسیون چپ و ملی در ز داشتن سابقه تشکیالتیبه دلیل نبود تجربه حکومت و ن

ریه اقتصادی و اجتماعی محکمی برای دوران حاکمیت خود مهیا نساخته نسجم و نظچهارچوب م ،پهلوی

های توخالی اسالمگرایان اهای واهی و آسمان ریسمان بافتنکنیم نیازی باشد تا به ادعبودند. فکر نمی

ه پاسخ گوییم. منطق درونی جملدر اینجا  ،برای بیرون کشیدن نظریه اقتصاد اسالمی از منابع فقه شیعه

دانند از ل امروز آنقدر عریان شده است که دیگر همه شهروندان ایرانی میحداق« اقتصاد مال خر است»

آید. تاریخ به خوبی نشان داده است الصادق مدل اقتصادی و برنامه توسعه بیرون نمیقال الباقر و قال 

تاریخی نیروهای های های اضطرار و چرخشعیتدر وض ،که روحانیون و دستگاه دینی همه ادیان

کنند. یعنی حتی اگر نظریه هم که با منطق طبقاتی خود عمل می ،نه با منطق دینی و مذهبی ،سیاسی

تاکتیک  ،چشم انداز ترسیم کنند ،های طبقاتی جدید خودباشند محکومند به اینکه منطبق با ضرورتنداشته 

های گروه ن جایگاه و دینامیسم طبقاتیتواهمین نشانه هاست که می داشته باشند و برنامه بریزند. از

 سیاسی را درک کرد.
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از ال به الی اظهار نظرها و  ،یجمهوری اسالم 60های قدرت در دهه خط و خطوط کلِی نزاعِ جناح

 ،های جناح به اصطالح چپ و جناح به اصطالح راست در تمام سطوح همچون مجلسجنگ و جدل

تعیین حد و حدود حکومت  ی وشرعی بر سر مسائل حاکمیتدعواهای به ظاهر فقهی و  ،تکابینه دول

هاست که بندیتالفات و جناحشود. از دل این اخهای زندگی اجتماعی روشن میبرای دخالت در عرصه

نجانی مسیر اصلی حرکت اقصادی ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسبعدتر در دوره رهبری علی خامنه

 رسیم شد.ت« سازندگی»اسالمی با شعار  جمهوری

نخست وزیر دوره جنگ ایران  ،که نماد آن میرحسین موسوی ،جناح به اصطالح چپ جمهوری اسالمی

هایی در روشنفکری دینی نزدیک به علی شریعتی و بخشهایی ها و گرایشگروه ،دو عراق است از افرا

ودند تشکیل شده است. هللا خمینی بشیعه نزدیک به روحاز اسالمگرایان سنتی که در خوانش خود از فقه 

 الم سیاسی و دخالت آن در همه شئون حیات انسان و استفاده از فقه سنتی به عنوان ابزاریباور به اس

های بارز این گروه بوده است. بخش بزرگی از حزب جمهوری اسالمی برای استیالی سیاسی از ویژگی

هاشم  ،سالمی همچون بهزاد نبویخشی از سازمان مجاهدین انقالب اب ،و هواداران میرحسین موسوی

 ،اهمحمد موسوی خوئینی ،بخشی از روحانیون همچون موسوی اردبیلی ،آغاجری و مصطفی تاج زاده

مهدی کروبی و اعضای دفتر تحکیم وحدت مانند محسن میردامادی و ابراهیم اصغرزاده در این دسته 

 گیرند.قرار می

ار دارند که به فقه ر شده است نمایندگان تفکراتی قربل که به جناح راست اسالمی مشهودر طرف مقا

. بخش بزرگی از اعضای جامعه خاستگاه طبقاتی اصلی این جناح بوده است ،سنتی نزدیک بوده و بازار

اعضای حزب موتلفه مانند  ،مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری ،ارزروحانیت مب

بخشی از سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  ، بادامچیانی و اسدهللامهدی عراق ،یب هللا عسگر اوالدیحب

  اند.های مطرح این جناح بودهچهره محمد باقر ذوالقدر و احمد توکلی از ،مانند محسن رضایی

ال را در زیر سایه نفوذ روح هللا خمینی دست با ،و جنگ هشت ساله با عراق 60جناح چپ که طی دهه 

های معتقد و مجری سیاست ،دارِی گرفتار جنگتمام اقتصادهای سرمایه ردمدارانهمانند س ،قدرت داشتند
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تغییر و کنترل تولید متناسب با  ،گراییدولت ،اصلی آنهایی که مبنای اقتصاد جنگی بودند. سیاست

مال سوبسید برای جلوگیری پخش اقالم ضروری و اع ،هاکنترل قیمت ،کنترل قیمت ارز ،نیازهای جنگ

و به اصطالح تقویت پشت جبهه بوده است. هیچ کدام از  های معیشتی در وضعیت جنگیضایتیاز نار

ربطی به  ،د و البته بعدها از آن تبری جستکشیناح با خود یدک میبر خالف نامی که این ج ،این اصول

ر ایی جامعه نداشت. چنانکه بعدا داقتصاد سوسیالیستی و اداره شور ،تفکر مارکسیستی ،نگاه چپ

میرحسین موسوی در بخش اصول « جزوه سبز»خاتمی و بعدتر در  های اقتصادی دولت محمدبرنامه

این جناح در وضعیت غیر جنگی معتقد به آزادسازی اقتصادی است و در  ،کنداقتصادی بازتاب پیدا می

 رد. ترین حالت به نوعی نهادگرایی راست تمایل داخوشبینانه

 ،با نگاهی به تاریخ این دوره ؟سر چه بوده است بر 60های دهه طی تمام سالاما اختالفات این دو جناح 

 شود.یها نمایان مهای آشکاری از این تعارضنشانه

رئیس کابینه  ،ای به ریاست جمهوری ایران رسید. در آن دوران نخست وزیرعلی خامنه 1360مهرماه 

ای شد. علی خامنهست از طریق مجلس انتخاب میبایو در واقع مهره اصلی هدایت کننده دولت بود که می

اح به اصطالح چپ فشار جنوزیر به مجلس معرفی کرد که با تی را به عنوان نخستابتدا علی اکبر والی

های بسیار در نهایت میر حسین موسوی که نامزد مجلس نتوانست رأی اعتماد کسب کند. بعد از کشمکش

 نخست وزیر انتخاب شد.  مورد حمایت چپ اسالمی بود به عنوان

الخصوص بر شد بعدها علیکابینه موسوی که در ابتدا هر دو جناح چپ و راست اسالمی را شامل می

ناطق  ،دچار اختالفات شدیدی شد. عسگراوالدی وزیر بازرگانی ،مدیریت اقتصادی دولتر نحوه س

 ای به روح هللا خمینینامه یط ،مرتضی نبوی و علی اکبر پرورش ،دوسترفیق ،توکلی ،والیتی ،نوری

ای به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده ،ای در دولتعده»...ین اختالفات شکایت کردند: ورد ادر م

ایم بیرون بیائیم و قفل اقتصاد بستی که دچار آن شدهاگر بخواهیم از این بنبه دنبال مردمی کردن دولت... 

ن اختالفات عسگر اوالدی از به دنبال ای« دن اقتصاد باشیم...کشور باز شود باید به دنبال مردمی کر

http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3895/0/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C.%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1.%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.%D8%A8%D8%A7.%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C:.%D8%A8%D8%A7.%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C.%D8%A8%D8%B1.%D8%B3%D8%B1.%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC.%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81.%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3895/0/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C.%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1.%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.%D8%A8%D8%A7.%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C:.%D8%A8%D8%A7.%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C.%D8%A8%D8%B1.%D8%B3%D8%B1.%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC.%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81.%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85.html
http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/3895/0/%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C.%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1.%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87.%D8%A8%D8%A7.%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C:.%D8%A8%D8%A7.%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C.%D8%A8%D8%B1.%D8%B3%D8%B1.%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC.%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81.%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85.html
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ترین بعدها از نزدیک ،کنید این اسامیمی بازرگانی استعفا داد. اگر خوب دقت کنید مشاهده وزارت

 ای شدند. یعنی علی خامنه ،ها به رهبر آینده جمهوری اسالمیرهچه

کناری ت ریاست جمهوری انتخاب شد قصد برای مجدداً به سمهنگامی که علی خامنه 1364در سال 

در مجلس « نفر 99ماجرای »های وی که به وسوی از نخست وزیری را داشت. اما تالشمیر حسین م

مصلحت در ابقای نخست وزیری میر حسین » خمینی که اعالم کرد هللادوم معروف است با نظر روح

ست وزیری موسوی رای مخالف دادند نفر به نخ 99شکست خورد. در این جنگ قدرت « موسوی است

 :ای در حمایت از آنان گفتعلی خامنهکه 

نفر را زیر سؤال  99نفر مخالف هستند که چندی پیش من به یکی از آنها که دائم  99با  اینها در حقیقت»

 «نفر هستیم. 100ند و با من نفر نیست 99خواهم گفت که اینها  برد گفتم اگر ساکت ننشینیمی

 های اقتصادی و سیاسیای ادامه پیدا کرد و گرایشاین اختالفات تا اواسط دوره ریاست جمهوری خامنه

در استفتائی  1366آذر  16در  ،او را نیز آشکارتر نمود. ابوالقاسم سرحدی زاده وزیر کار دولت موسوی

 پرسید:مینی از روح هللا خ

 ،سوخت ، تلفن ،برق ،انات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آبواحدهایی که از امکتوان برای آیا می»

استفاده  سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا ،اداری سیستم ،اسکله ،جاده ،بندر ،مواد اولیه ،ارز

آید در  ی به عملاستمرار داشته باشد و یا به تازگنمایند اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و می

 «؟ ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود

 به این استفتا صریح است: پاسخ خمینی

 «نماید. تواند شروط الزامی را مقرردولت می ،در هر دو صورت چه گذشته و چه حال»

دبیر وقت شورای نگهبان که به جناح راست اسالمی نزدیک  ،صافی گلپایگانی ،در واکنش به این فتوا

 کند که :می آذر ماه ابراز نگرانی 26ای به خمینی در است در نامه

 ،عائله ،کار ،اقتصادی ،تواند هرگونه نظام اجتماعی می اند که دولتبعضی اشخاص استظهار نموده»

جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم  ،استفاده از این اختیار کشاورزی و غیره را با ،امور شهری ،بازرگانی

http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80674248
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80674248
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80674248
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51471/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_20/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_
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ده است و مردم در استفاده از آنها مضطر به او شمنحصر  اسالم قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که

عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را  باشند وسیلۀ اعمال سیاستهاییا شبه مضطر می

 «تحریم یا الزام نماید.

تواند در تمام دولت می»: کندپاسخ به وی همان فتوی را تکرار میاما رهبر وقت جمهوری اسالمی در 

 ،و حتی بدون شرط ،می کنند با شروط اسالمی مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی

جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است  ز آنان بگیرد و اینقیمت مورد استفاده را ا

که در زمان  ،«اَنفال»در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در  مواردی که و اختصاص به

 «تواند بدون شرط یا با شرِط الزامی این امر را اجرا کند.امرش با حکومت است می حکومت اسالمی

های نماز بهبه میدان آمده و در خط ،ای در ادامه این بحث و در دفاع از دیدگاه جناح راستی خامنهعل

 کند: دی ماه همان سال اعالم می 11جمعه در 

دهد شروط الزامی برقرار كند یعنی تواند در مقابل خدماتی كه انجام میفرمایند دولت میامام كه می»

تواند با كارگر یك روابط غیر عادالنه برقرار بدون نظارت دولت میكه در شرایط عادی و  ،كارفرما

كارفرما را اجبار و الزام كند به رعایت یك سلسله از الزامات و وظایف كه برعهده تواند كند دولت می

رما گذاشته شود و این در اختیار دولت اسالمی است اینكه هم در سوال و هم در پاسخ حضرت امام كارف

ته شده نی به آن شده است و آن اینكه این اقدام دولت اسالمی به معنای برهم زدن قوانین پذیرفاشاره روش

تواند شرطی را بر دوش كار فرما بگذارد امام كه فرمودند دولت می و احكام پذیرفته شده اسالمی نیست

فراتر از  این هر شرطی نیست آن شرطی است كه در چارچوب احكام پذیرفته شده اسالمی است و نه

 (12/10/1366 ،روزنامه اطالعات) «آن.

 شود:مواجه میبا جوابیه شدیداللحنی از جانب خمینی  1366دی  16ای در این مواضع علی خامنه

شود ناشى از عدم شناخت والیت مطلقه الهى است. آنچه  و یا گفته مى ،آنچه گفته شده است تا کنون»

مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت  گفته شده است که شایع است مزارعه و

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51474/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_20/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51474/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_20/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51474/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_20/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_
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ً صریحاً عرض مى  چنین باشد این از اختیارات حکومت است و باالتر از آن هم مسائلى کنم که فرضا

 «کنم.است که مزاحمت نمى

کند که ماه پیامی منتشر میدی  21ای در چند روز بعد علی خامنه ،هللا خمینیروح پاسخ تندبه دنبال این 

ها را خمینی( جزو مسلمات است و بنده همه آن) احکام مرقوم در نامه حضرت عالى»تصریح دارد: 

 «قبول دارم.

همواره سمت جناح  ،احمیان دو جن 60دار دهه ای در این اختالفات ادامههمانطور که گذشت علی خامنه

جنگی نیز معتقد بود نباید دولت کنترلی بر روی اقتصاد راست ایستاده است. جناحی که حتی در شرایط 

 داشته باشد و به قول حبیب هللا عسگر اوالدی مردم را نباید دولتی کرد.

ندیشه اسالم سیاسی به دلیل مترقی بودن ا ،البته ذکر این نکته بسیار مهم است که مواضع روح هللا خمینی

او را باید در چهارچوب مناسبات جهانی دید. های حتی آرا خود وی نیست. دلیل مواضع و گرایشو 

ای به کندی رئیس جمهور وقت در نامه ،خمینی قبل از به قدرت رسیدن در فضای دو قطبی جنگ سرد

او اعتقاد داشت که  ،فع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکسکه او با منا توضیح دادایاالت متحده 

برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتماالً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد.  ،حضور آمریکا در ایران

داری غربی برای مقابله های سرمایهراهکار دولت های اقتصادی بعدی نیز همانطور کهدر مورد سیاست

به  ،برای رفع خطر اندیشه چپ ،جاد دولت رفاه بود اسالم سیاسی نیز بعد از کسب قدرتای ،با کمونیسم

جایگزین کردن گفتمان مستضعفین به جای گفتمان مبتنی بر تحلیل طبقاتی اقدام کرد. خمینی و جناح چپ 

را  هاییمجموعه حمایت ،ی داخلی در یک جامعه پساانقالبیهابا شورش برای مقابله ،جمهوری اسالمی

ایجاد کردند. به محض عبور نظام جمهوری اسالمی از بحرانی که « اقتصاد جنگی»تحت عنوان کلی 

جنگ ایران و عراق ایجاد کرده بود چرخش سریع این جناح به سمت اقتصاد آزاد و الگو برداری از 

های قدرت نشان داد که مستضعفین چیزی جز پلکان قدرت برای جناح ،لمللی پولبین اهای صندوقنسخه

 اند. در این نظام نبوده

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n14293/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160601_kf_khomeini_carter_kennedy
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 مشاور یا مشاوران اقتصادی علی خامنه ای

 به جای مانده از دوره فئودالیسم : مشاوری1

علی ایران آید این است که رهبر فمی های داخلی به دستآنچه که از اخبار منتشره و گزارش خبرگزاری

ی به نام علی آقامحمدی رئیس این تیم اقتصادی دارد. آنطور که مشخص است فردیک تیم مشاوران 

باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می ،ایمشاوران است. علی آقا محمدی با حکم علی خامنه

ی که علی الریجانی دوم و سوم مجلس شورای اسالمی نماینده همدان بوده است. در زمان ،او در دور اول

به سمت رئیس بخش خبر سیما گمارده میشود. یک علی آقا محمدی  ،رئیس سازمان صدا و سیما بود

ای به این سمت منصوب معاونت کامالً امنیتی که با آنکه رئیس سازمان صدا و سیما از طرف علی خامنه

هیچ مدیر و ناظری پاسخگو  گیرد و بهاز جای دیگری به جز ریاست صدا و سیما دستور می ،شودمی

اهی اختالف معاونت خبر صدا و سیما با رئیس سازمان صدا و ر از گنیست. نشانه آن اینکه همچنین ه

شود و در نهایت این رئیس سازمان است که باید در مقابل معاونت خبر خود کوتاه سیما خبر ساز می

 بیاید و تسلیم شود.

معاون نظارت و هماهنگی در » ،نژادی محمود احمدیعلی آقا محمدی در دوران ریاست جمهور

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بوده است. کسی که بعد از پایان « ادیهای اقتصسیاست

 ،نژاد به جرم ارتشا و تحصیل مال نامشروع زندانی شد و البته نامش با فساد اقتصادیدولت احمدی

 ت.ها اسجلس برای خریدن رای آنها سر زباناختالس و توزیع پول در بین نمایندگان م

سازی در راستای ای در زمینه تئوریزه کردن و گسترش ایده خصوصیگستردههای آقامحمدی فعالیت

هزار میلیارد  150قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران داشته است. خودش از تحقق  44اجرای اصل 

ر عمومی افکا»گوید دهد و خودش هم مییسازی( اموال عمومی خبر مخصوصی) تومان واگذاری

علی آقامحمدی درباره انتقاداتی که بر حراج « انجام شده شبهه دارد.های سازینسبت به خصوصی

بلکه  را زیر سئوال ببریم 44های اصل نباید سیاست»گوید: های عمومی در ایران وارد است میثروت

 «باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم. 

http://www.iribnews.ir/fa/news/2280924/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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به عنوان نماینده  ،توتال آقامحمدی در طول بررسی قراردادهای نفتی و در هنگام عقد قرارداد با شرکت

در همه مراحل « ستاد اقتصاد مقاومتی دولت»در قالب نماینده  دولت روحانی با حکم اسحاق جهانگیری و

بازرگانانی »مذاکره کنندگان ایرانی را  ،مدیرعامل توتال بعد از امضای قرارداد نفتی !حضور داشته است

 توصیف کرد. « خوب

 دازیم:ای بینمشاوران اقتصادی علی خامنه نظرات مثالً اقتصادی سر تیم بیایید نگاهی به دو نمونه از

 «کشور ما در حال حاضر نرخ شهرنشینی باالیی دارد و نرخ باالی شهرنشینی کلید توسعه است.: »1

برای کنار هم قرار گرفتن  ،شهرهای بزرگ نیز فرصت مناسبی برای زنجیره سازی افقی: »2

زنجیره ارزش ها در ءو این در حالیست که اقتصاد شهری ما دارای برخی خالهای مشابه هستند فعالیت

 «و سودآوری است.

تحوالت اجتماعی و  ،کنید این فرد بین یک تا سه قرن از مناسبات جهانیهمانطور که مالحظه می

 ؟ ای که او بدهد به کجا خواهد رسیدساختارهای جهانی عقب است. مشاوره

اساس  ،آنکشاورزی بود و کشاورزان و صنعتگران خرد وابسته به  ،د جوامعزمانی بخش اصلی اقتصا

همچون منایبات ارباب رعیتی و  دادند. ساختارهای قانونی و حقوقی جوامعاقتصاد جوامع را تشکیل می

سرف داری نیز متناسب با همین وضع شکل گرفته بود. بعد از آنکه نظام فئودالیسم به باالترین درجه 

داری به عنوان سیستم سرمایه ،رسیده و سپس به یک مانع برای رشد و ترقی جوامع بدل گردیدرشد خود 

 ،یک سیستم تولید اجتماعی جدید برای کنار زدن سیستم کهنه وارد میدان شد. روبنای سیاسی این سیستم

ابسته به ها و افراد وکرد رعیتهمان لیبرالیسم بود که به واسطه تمرکز حول آزادی فردی تالش می

لکیت و اراده ارباب خارج نموده آنها را از زمین زمین و جمعیت متمرکز شده در روستاها را از قید ما

های جدید فراهم شود. شعار جدا کرده و به سمت شهرها سرازیر کند تا نیروی کار مورد نیاز کارخانه

آورد که آزادانه کار خود دست میها در اصل بود این بود که هر کسی باید این حق را به آزادی لیبرال

الزم را  البته اگر سرمایه) ت که آزادانه کار دیگران را خریداری کندرا بفروشد و هر کسی حق داش

 داشت.( 
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ترین نوع نگاه به ماجرا این است که کسی تصور کند شهرنشینی عامل صنعتی ترین و سطحیعامیانه

دلیل رشد  ، برعکس است. صنعتی شدن جوامعشدن کشورهاست در صورتی که این روند کامالً 

ها به درد نقل و انتقاالت الزم برای کارخانه ،های باریک و نامناسب روستاییدهشهرنشینی است. جا

 ،ها نیاز به سرکشی همزمان به کارخانه خود و ارتباط با صنایع دیگرخورد و صاحبان کارخانهنمی

در فضای از  ،جدیدل اقتصادی در سیستم اقتصادی و اجتماعی مقامات سیاسی و بازرگانان داشتند. تباد

ها در نزدیکی شد که کارخانهپذیر نبود. دالیلی از این دست سبب میم گسیخه و پراکنده روستاها امکانه

کشاورزی نیز با استفاده از محصوالت جدید  ،شهرها مستقر شوند و نه روستاها. پیرو این تغییرات

با  ،آالت جدید نصنعتی تکامل پیدا کرد. به لطف ماشیهای به شیوهسنتی خود  هایاز روش ،صنعتی

در هر واحد زمین  های کشاورزی بیشتری را زیر کشت برد وتوان زمیننیروی کار کمتری می

کشاورزی محصول بسیار بیشتری نسبت به دوران قدیم تولید کرد. در نتیجه ارتشی از بیکاران از 

کردن شکم خود به دست  ها شغلی برای سیرها و کارگاها شدند تا شاید در کارخانهروستاها راهی شهره

 آورند. 

این تحوالت در برخی جوامع طی یک دوره زمانی طوالنی و در برخی دیگر به صورت ضربتی و 

 مدیریت شده اتفاق افتادند تا فاصله بین جوامع غیر صنعتی با کشورهای صنعتی از بین برود. زیرا اغلب

ت نظامی خود نسبت به همسایگان قدرت اقتصادی و قدر ،کشورهای صنعتی شده به مدد تکنولوژی

گرفتند. به طور مثال بعد از اینکه حزب های استعمارگرانه و سلطه جویانه در پیش میسیاست ،ترضعیف

 ،ن کندبه رهبری والدیمیر لنین توانست دیکتاتوری ارتجاعی تزارها در روسیه را سرنگو ،بلشویک

ترکیه( مواجه ) آمریکا و حتی عثمانی ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،بالفاصله با دخالت نظامی همزمان انگلستان

گردید. هر یک از این کشورها بخشی از خاک روسیه را اشغال کرده و این کشور را طوری محاصره 

انتقال تکنولوژی  ،به کاالهارسید چه رسد ماه به دست لنین نمی 18کردند که نشریات خارجی نیز به مدت 

همین رو لنین طرحی را برای صنعتی شدن سریع روسیه تدوین کرد تا هم و ایجاد روابط بازرگانی. از 

ها و محاصره نظامی مقابله کند و هم ساختار سنتی و عقب افتاده جامعه روسیه را تغییر دهد. با تحریم
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که بر پایه قدرت دهقانان توانسته بود مردم چین را علیه بعدها در چین نیز شاهد چنین سیاستی بودیم مائو 

ریزی جامع و فراگیری برای اقدام به برنامه ،های استعمارگر بسیج کندیکتاتوری داخلی و قدرتد

 کشاورزی چین و سپس حرکت به سمت صنعتی شدن کرد.

ای جهان اتفاق افتاده هاست که پروسه صنعتی شدن در معنای گذشته آن در بسیاری از کشورهاکنون دهه

وجود دارد صحبت « کشورهای توسعه یافته»و « درحال توسعه کشورهای»بندی است اگر امروز تقسیم

سهم و وزن آنها در اقتصاد جهانی است. وگرنه  ،بر سر فاصله تکنولوژیک و قدرت اقتصادی کشورها

یشی گرفته است. حاال جمعیت شهری از جمعیت روستایی پ ،مدتهاست که در اغلب کشورهای جهان

دی رهبر جمهوری اسالمی که ادعای جانشینی خدا بر زمین را سرتیم مشاوران اقتصا ،حمدیجناب آقام

 دهد که تاریخ مصرف آن یک تا سه قرن است که تمام شده است.هایی میمشاوره ،دارد

های تحریم) مرحلهعبور از این »و « جنگ کنونی جنگ نامنظم پارتیزانی اقتصادی است»گوید: او می

توان گفت آقای سرتیم به طور قطع می« ران کار مشکلی نیست.دولت ترامپ علیه ایران( برای اقتصاد ای

گیرد هیچ درکی از اقتصاد جهانی و شرایط زندگی مردم ایران مشاوران و کسی که از او مشاوره می

 ندارند. 

 یسازاقتصاد مقاومتی یعنی خصوصی -: مشاور بنگاه دار 2

که احتماالً اسم او بیش از مشاور قبلی به  محمد شریعتمداری است ،ایمشاور دیگر اقتصادی علی خامنه

گوش شما آشناست. اگر یادتان باشد در ماجرای فساد اقتصادی و تخلف گسترده در واردات خودروی 

مداری به عنوان اول اعالم شد که سایت کمرگ هک شده است و این خبر بعداً تکذیب شد. شریعت ،خارجی

اقتصادی اطالعات غلط بیرون داده بود. چند ماه بعد  معدن و تجارت درباره این فساد ،وزیر صنعت

های خارجی منتشر گردید و معلوم شد امضای اسناد دخالت این وزیر در واردات غیرقانونی خودروی

 است. های متخلفان بوده است و سفارش آنان را کردهشخص شریعتمداری پای نامه

بوده است. در « تصادی وزارت اطالعاتمعاون اق» ،شهریمحمد شریعتمداری در زمان وزارت ری

نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت »سمت  ،دولت محمد خاتمی
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و جدید دهند. فهرست مسئولیتهای فعلی و جاری را به شریعتمداری می« زندانیان جرایم ضد امنیت ملی

 و اقتصادی ایران است: وی به خوبی معرف روابط و جایگاه او در نظام سیاسی

 _ عضو شورای پول و اعتبار

 تاکنون 1370ای از سال عضو هیأت امنای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام به حکم علی خامنه -

 1376تا سال  1373_ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از سال 

 1376دفتر رهبری از زمان تأسیس تا سال ت و حسابرسی معاون نظار -

 ای هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه عضو -

 عضو هیأت امناء بنیاد شهید انقالب اسالمی  -

 1377ای از سال عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران به حکم علی خامنه -

 را و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شو 1392تا سال 

 WTOالحاق به سازمان جهانی تجارت جهانی  االختیار دولت جمهوری اسالمی ایران درنماینده تام -

 و ورود جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران 1384تا سال  1380از سال 

 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -

 1384تا سال  1376صنایع و معادن ایران از سال  ،ای بازرگانیرئیس شورای عالی نظارت بر اتاقه -

 1384تا سال  1376رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی از سال  -

وزیری رجایی و باهنر و مهدوی کنی جانشین معاون امور انقالب نخست وزیر در طی دوران نخست -

 و مهندس موسوی 

 1359از زمان تأسیس تا اواخر سال  ،رکزعضو شورای کمیته انقالب اسالمی م -

 های انقالب اسالمیهت دفاع از ارزشعضو هیأت مؤسس ج -

 عضو هیأت مؤسس و امنای جمعیت دفاع از مردم مظلوم فلسطین -

 _ عضو ستاد اقتصادی دولت روحانی
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مالی  های بزرگمحمد شریعتمداری از اعضای اصلی مدیریت کارتل ،هاعالوه بر تمام این مسئولیت

قائم ) های رفسنجانیتصادی و کابینه دولتاز اعضای اصلی تیم اق ،زیر نظر رهبر در سطوح مختلف

معاون هماهنگی وزارت بازرگانی و رئیس کمیسیون  ،معاون بازرگانی داخلی ،مقام وزیر بازرگانی

ایی رئیس معاون اجر) وزیر بازرگانی( و حسن روحانی) محمد خاتمی ،نظارت بر سازمانهای صنفی(

 کار و رفاه اجتماعی( بوده است. ،وزیر تعاون -معدن و تجارت  ،وزیر صنعت -جمهور 

ای و در عین حال یکی از فاسدترین مقامات جمهوری محمد شریعتمداری مشاور اقتصادی علی خامنه 

 اسالمی است. میزان فساد در واردات غیرقانونی خودرو و اطالع از رانت افزایش تعرفه واردات

اور نفر با استفاده از این رانت رقم ب 9به قدری باالست که اعالم شده است فقط  ،خودروی خارجی

اند. محمد شریعتمداری دبیر ستاد انتخاباتی نکردنی صد و دو هزار و پانصد میلیارد تومان به جیب زده

ی کارفرمایی رئیس انجمن صنف) حسن روحانی نیز بوده و در همین زمان فردی به نام میثم رضایی

ضایی تحت عنوان ردکنندگان خودرو( اسپانسری مالی این ستاد را به به عهده داشته است. میثم روا

اقدام به پیش فروش غیر قانونی خودرو خارجی کرده و پول خریداران را  ،«مفتاح رهنورد»شرکت 

 ،کند. اما طبق قانونتازه درخواست واردات خودرو می ،کند. پس از ثبت نام و جمع آوری پولجمع می

ن اول رئیس جمهور در گردد. زیرا قبل از آن معاوثبت سفارش او برای واردات خودرو باطل می

کند. مشاور اقتصادی رهبر در اولین روز ای واردات خودروی خارجی را ممنوع اعالم میبخشنامه

کند تا کارش راه مینامه میثم رضایی را پاراف  ،معدن و تجارت ،مسئولیت خود در وزارت صنعت

ثبت نامه درخواست در دبیرخانه . جالب اینجاست که تاریخ پاراف نامه میثم رضایی قبل از تاریخ بیافتد

وزارت صنعت معدن و تجارت است. یعنی نامه او قبل از ثبت شدن توسط دبیرخانه به صورت شخصی 

 ! و مستقیم به آقای وزیر تحویل داده شده است

میثم رضایی بازداشت و درخواست استیضاح محمد شریعتمداری  ،دیفساد بزرگ اقتصا بعد از افشای این

ای و شود. اما به این دلیل که او مشاور اقتصادی رهبر و حسابدار دفتر علی خامنهمی در مجلس مطرح

شود. های اوست با یک استعفای ساده ماجرای استیضاح شریعتمداری ماستمالی میمسئول دارایی
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دهد از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر اینکه او بعد از استعفایی که از ترس استیضاح می ترعجیب

 ! گیردر و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده و از مجلس رای اعتماد میکا

 ! رودکه قرار است استیضاح شود به وزرات کار می وزیری

این شرکت در سال  أمین اجتماعی است.متعلق به سازمان ت ،گذارییک هلدینگ عظیم سرمایه ،شستا 

شرکت به صورت  150عداد در مدیریت شرکت زیرمجموعه خود بوده که از این ت 400سهامدار  1392

درصد آن متعلق به تامین اجتماعی بوده است.  50ها با سهام زیر مستقیم دخالت داشته و مابقی شرکت

 184شرکت کاهش یافته و از این تعداد  274به های زیر مجموعه شستا تعداد شرکت 1397اما در سال 

 3550در زمانی که قیمت دالر  ،1393در سال  کند و در بقیه سهامدار است.شرکت را مدیریت می

 هزار میلیارد تومان بوده است. 40های نیمه تمام شستا تومان بوده است فقط ارزش پروژه

صدر  ،صباتامین ،سیمان ،نایع داروئیهلدینگ تخصصی شامل ص 10های تحت پوشش شستا در شرکت

صنایع نوین و حمل و نقل اداره  ،نفت و گاز ،ساختمان و عمران ،صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی ،تامین

درصد صنایع تولید و  75 شود وترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب میشوند. شستا بزرگمی

حمل  ،بانک ،کاغذ ،الستیک ،کاشی ،پتروشیمی ،فتتوزیع دارو در اختیار این هلدلینگ است. صنایع ن

و هر آنچه فکرش را بکنید در شستا موجود است. مهمترین معادن  ،فلزات ،حمل و نقل ریلی ،نقل دریایی

به  -یعنی بیش از نیمی از جمعیت کل ایران  -میلیون نفر  49نکته درباره شستا این است که سرنوشت 

اگر ثروت جمع شده تحت نام شستا از بین برود سازمان تامین اجتماعی سرنوشت شستا وابسته است. زیرا 

شدگان و ارائه خدمات درمانی و پزشکی به پرداخت حقوق بازنشستگی بیمه ورشکست شده و دیگر قادر

 به آنان نخواهد بود.

ر دولتی کارگزا»گوید که محمد شریعتمداری یک می الدین آشنا در مصاحبه با نشریه اندیشه پویاحسام

 اموال بیمه به دستور روحانی برای واگذاری شستا آمده است. یعنی قرار است که است و« سطح باال

 شدگان سازمان تامین اجتماعی را بفروشد و نقد کند.
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های باالی اقتصادی داشته است اظهارات که همواره سمت ،ایجالب است این مشاور اقتصادی علی خامنه

دهد که از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه توضیح می اقتصادی مقاومتیای درباره علی خامنه

 «واقعی است. سازیخصوصیگی بودجه دولت به نفت و نیز کاهش وابست» 

طلبان و اصولگرایان در تمام که ترجیع بند شعارهای اقتصادی اصالح ،کاهش وابستگی بودجه به نفت

در تحلیل اقتصادی موافق این نظر باشیم یا نه( در عمل اینکه  جدای از) تاریخ جمهوری اسالمی بوده

پولی کردن آموزش و  ،حذف خدمات اجتماعی این نهاد ،ایف دولتای در راستای کاهش وظبهانه

 سازی.. بوده است. معنای خصوصی.پولی کردن بهداشت و درمان و ،هاپولی کردن دانشگاه ،پرورش

ا نه( نیز در جمهوری اسالمی مشخص گیری اقتصادی موافق آن باشیم یباز هم فارغ از اینکه در موضع)

روحانیان  ،سپاهیان ،های سودآور دولت به وابستگان قدرتکارخانجات و شرکت ،هااست: واگذاری بنگاه

 و اعضای خانواده آنها.

 ! این یک شوخی نیست -اندکی استراحت 

هللا عبدالملکی که به عنوان یک حجت ت به نامجوانی اس ،ایمشاور اقتصادی رسمی دیگر علی خامنه

پادشاه یا  ،ردی دارد. مشاور اقتصادی یک حاکمخصوصیات ویژه و منحصر به ف ،مشاور اقتصادی

جامعه و مردم( ) تواند کسی با دانش اقتصادی باال باشد که یا دانش خود را صرف منافع عمومیرهبر می

دانش  ،رود که مشاور اقتصادیدر هر دو حال انتظار می یا منافع شخصی خودش و خاندان حاکم کند.

های زمینه را داشته باشد. حال بیائید به مدارک تحصیلی و توانایی اقتصادی و توانایی مدیریت در این

 شخصی سومین مشاور رسمی اقتصادی رهبر جمهوری اسالمی نگاهی بکنیم: 

 1388دارد سال سانس معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق فوق لی ،هللا عبدالملکیحجت

شود. سپس عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق میگیرد و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان می

است و در مسابقات کاراته و « المپیاد معارف اسالمی»حافظ قرآن و نفر اول  ،ساکن شهرک اکباتان

 کند.تیراندازی نیز شرکت می
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س یا تدری ،قاعدتاً شغل او باید تدریس کتاب دینی در مدارس ابتدایی ،هااییلمی و این توانبا این روزمه ع

یا اینکه به عنوان دربان پاساژ یا بادیگارد یک نماینده مجلس  ،در دانشگاه باشد 1واحد اجباری معارف

های مذهبی صدا و هتواند مهمان دائمی برناماستخدام شود. چنین کسی اگر پارتی داشته باشد نهایتاً می

همچون حفظ قرآن و هایی ییسیما یا رئیس یک کالنتری کوچک شود. اما حجت هللا عبدالملکی با توانا

 های مهم در ایران دارد:فهرستی بلند از مسئولیت ،بازیکاراته

 تا کنون 1394دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از سال  -

 (1393 -1392) مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت -ایش بنیادیندیشکده آمدبیر ان -

 (1391 -1389) صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور عضو هیات مدیره -

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( ) عضو شورای فقهی صنعت بیمه -

 (1388 -1385) مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی -

 (1390از سال ) انشنامه اقتصاد اسالمی و مجری ویرایش اول دانشنامهبنیاد دمدیر  -

 (2008) المللی وقف و تمدن اسالمیمایش بیندبیر علمی ه -

 «ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی»بیمه و  ،مولف پنج عنوان کتاب درباره اقتصاد مقاومتی -

 معاون اشتغال و کارآفرینی کمیته امداد -

ای کاش که فقط سخنرانی درباره اقتصاد مقاومتی انجام داده است و  200 کنون بیش از عبدالملکی تا

های دیگر او برای مردم ایران ها و مسئولیتکرد. زیرا تصدیره مسائل فقهی و اسالم سخنرانی میدربا

 و نظام اقتصاد ایران چیزی شبیه به کابوس است:

تحقیقات  ،وزارت علوم ،ر اقتصادی و داراییوزارت اموبه سفارش ) مجری چندین طرح تحقیقاتی ملی -

 ..( .مه مرکزی جمهوری اسالمی ایران وبی ،وزارت جهاد کشاورزی ،و فن آوری

 2010المللی بانک جهانی در سال نماینده جمهوری اسالمی در اجالس بین -

ور وزارت ام با همکاری) «2009گزارش توسعه جهانی »المللی بازنگری در دبیر سمینار بین -

 اقتصادی و دارایی و بانک جهانی(
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 ،بدون سوابق علمی مرتبط با اقتصاد ،محصول موسسات اسالمیحجت هللا عبدالملکی به عنوان یک 

فقط به دلیل  ،بدون دانش و آگاهی و بدون هر گونه تجربه مرتبط با اقتصاد ملی و ساختار اقتصاد جهانی

« های تحقیقات ملیطرح»مسئول  ،اقتصادی رهبر نظام است ای و مشاوراینکه نورچشمی علی خامنه

 شود. ایران همچون گوسفندی به میان گله گرگها در بانک جهانی فرستاده می شده و به عنوان نماینده

توجه به اقتصاد مقاومتی و  ،های شغلی در کشورعبدالملکی معتقد است بهترین راهکار ایجاد فرصت

بیکاری هستیم باید  مسئلهاگر به دنبال حل »بینی شده در آن است: یشهای پاجرای مجموعه سیاست

اصالح الگوی  ،اصالح نظام بانکی ،های اقتصاد مقاومتی را که شامل توسعه و تقویت صادراتسیاست

ترویج فرهنگ کار و تقویت اقتصاد دانش بنیان است همزمان اجرا کنیم در  ،تقویت کارآفرینی ،مصرف

 «رسیم که تشنه داشتن نیروهای کار در کشور خواهیم بود.ای میآن صورت به نقطه

جمالت قصار نیز درباره اقتصاد دارد که خواندن بعضی از آنها  ،شاور رهبر جمهوری اسالمیاین م

 ای است که مردم ایران با آن دست به گریبان هستند.روشن کننده بخشی از دالیل فاجعه

 «یابد.د افزایش میود به خواشتغال خ ،با تقویت تولید ملی» -

 «ما هجدهمین اقتصاد جهان هستیم.» -

 «اند.مردم واقعیت جنگ اقتصادی را خوب درک نکرده» -

 «مشکل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تورم است.» -

 «کنی و کسی کاری بهت نداره.بشوی بعدش با خیال راحت پولشوئی می FAFTاگر عضو »  -

رخ بانک مرکزی دو کشور اول دوره بر سر ن»ندارد.  ز تبادالت خارجی کاریکنار گذاشتن دالر ا -

 «کنند که آن را عوض نکنند.کنند و تا آخر دوره تضمین میبرابری ارزهایشان توافق می

هزار تومان هم خواهد  4میلیارد دالر وارد بازار شود دالر قطعاً به زیر  5 ،میلیون 50اگر به جای » -

 «رسید.

 «ن کاهش یابد.کردم قیمت طال این چنیه هایم را فروختم اصالً پیش بینی نمیی من سکوقت»  -

 «مردم تا آنجایی که برایشان مقدور است دربازار سکه و دالر فروشنده باشند نه خریدار.» -
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 «های خارجی است.درصد مشکالت اقتصادی به دلیل تحریم 20تنها » -

الزم است وارد مسائل جدی شویم تا  ،جمالت قصار آقای مشاور ها وبعد از کمی خنده تلخ به لطیفه

تواند برای مردم یک جامعه دردناک و کنیم آنچه که به ظاهر مضحک است تا چه میزان میفراموش ن

هایی است که زندگی و سرنوشت یک جامعه انسانی با تصمیمات و ویران کننده باشد. تاریخ پر از نمونه

 قانه حاکمان و مشاوران آنان نابود شده است.دار و احمکارهای خنده

تهدید و تحریم یا حوادث  ،اقتصادی است که در شرایط جنگ ،اقتصاد مقاومتی»عبدالملکی معتقد است: 

بتواند به اهداف خود برسد و مانند یک کشتی محکم و مطمئن در حالت طوفانی هم به حرکت  ،طبیعی

ی داشته باشد اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی نسخه خود ادامه دهد اگر اقتصادی چنین خصوصیت

 «اقتصادی اسالم است.معاصر نظام 

فرماید: امثال این مسائلی که ما مطرح کردیم در مقام معظم رهبری می»گوید در جای دیگری می -

آوری  تاب»مفاهیمی با عنوان  ،کشورهای دیگر با رویکردهای دیگر اجرا شده است. در اقتصاد متعارف

اقتصاد مقاومتی « کلّی»ا مفهوم این مفاهیم ب« کلّی»وجود دارد مضمون « ضد شکنندگی» ،«اقتصادی

 «نزدیک است.

جناب مشاور اقتصادی رهبر که همیشه مشغول اعتراض به گرانی دالر بوده و اعتقاد دارد دالر باید زیر 

محمد  ،محمدباقر نوبخت ،مسعود نیلی) لتچهار هزار تومان باشد وقتی نوبت به انتقاد به تیم اقصادی دو

کند و نظر رسد احساس خطر میای میود در تیم اقتصادی علی خامنه..( و شرکای خ.شریعتمداری و

 کند:درونی خود را اینگونه اعالم می

کنند که چه کسانی می دمند آیا به این هم فکردوستانی که بکوب در شیپور تغییر تیم اقتصادی دولت می»

با این  !نی حسن روحانی باشندشاید اینها بهترین نفرات چهارچوب گفتما ؟ودرار است جایگزین آنها شق

 «تر.فرض تداوم گفتمانی دولت یعنی جایگزینی افراد ضعیف
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هللا عبدالملکی برای نشان دادن تناقضات درونی او و کنیم این مشت از خروار افاضات حجتمی فکر

که از  کند فهم و اطالع دارد کافی باشد. اما سوال دیگریمی یاتی که مطرحاینکه چقدر در مورد نظر

 آید این است:می ها به وجودماحصل این گزارش

چین آیا کسانی که با دادن مشاوره اقتصادی به رهبری جمهوری اسالمی در عمل جاده صاف کن و مقدمه

کند می محدود به همین نوابغ است یا عقل حکم اندبوده« های توسعهبرنامه»های کالن اقتصادی و سیاست

 ؟ ی دیگری هم در این ماجرا دخیل دانسته شوندهاکه افراد و جریان

 مشاوران در سایه

هایی که روابط اقتصادی و در نهایت معادالت کند که رهبری ایران در اتخاذ تصمیممی چه کسی باور 

های دهد از نظرات مالکان و سرپرستان واحدمی غییرسیاسی را به نفع کسانی و به ضرر کسان دیگر ت

فرمان امام ستاد اجرایی  ؟شنودپذیرد و نظرات آنان را نمیباشند تاثیر نمیمی اقتصادی که تحت امر وی

بنیاد مسکن و کمیته امداد که طبق اسناد و شواهد رسمی  ،آستان قدس ،بنیاد مستضعفان ،و بنیاد برکت

های اقتصادی توانند در تصمیم گیریمی ،اندرگی در اقتصاد ایران را اشغال کردهبخش بسیار بسیار بز

  ؟رهبر ایران دخالتی نداشته باشند

از عزت هللا ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما  نقل قولیه شما را به توج ،برای پاسخ به این پرسش

 نیم:کجلب می

ناظر به این بود  ،در جلسه با خبرگان رهبری و هشدار به نهادهای موازی با دولت() صحبت رهبری»

پیشنهاد دادند دولت چون توان  ،اییرون در فضای رسانهکه برخی از آقایان هم در آن جلسه و هم در ب

کار را در خیلی از ها این نهادهای بزرگ اقتصادی بیایند اداره کشور را ندارد در برخی از عرصه

نهادهای اقتصادی مانند ستاد اجرایی  ،. این نهادهاجای دولت مدیریت کننددست بگیرند و به ها بهحوزه

ها که البته االن فعال هستند که رهبری با این دیدگاه مخالفت تضعفان و همه اینبنیاد مس ،فرمان امام

 «کردند.

http://www.irna.ir/fa/News/83072952
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سال عمر نظام جمهوری  40در طول  ،آنها را ذکر کرده است این نهادهایی که ضرغامی تنها دو نمونه از

دولت را کنار گذاشته بینند که اند که اکنون این قدرت و امکان را در خود میای فربه شدهاسالمی به اندازه

به جای آن ایفای نقش کنند. جدای از اینکه رهبر به هر دلیل با پیشنهاد آنان موافق یا مخالف بوده است  و

های اقتصادِی رهبر دخالتی نداشته های کالن و جهت گیریتوان فرض کرد که در تصمیم گیرینمی

 باشند. 

اندازیم تا می رهبر جمهوری اسالمی اوران غیرعلنیمشهای اقتصادی این در ادامه نگاهی به فعالیت

اند که ادعای فتهای در اقتصاد ایران دست یاروشن شود که چطور و چگونه این نهادها به چنین قواره

 کنند.جایگزینی دولت را هم مطرح می

 ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت

هللا خمینی تأسیس شد. نزدیک به یک ماه قبل از فرمان روحبه  1368ستاد اجرایی فرمان امام در سال 

هللا حبیب ،قانون اساسی 49طی حکمی به برای کنترل کلیه عواید ناشی از اجرای اصل  ،فوت خمینی

مهدی کروبی و حسن صانعی مسئولیت ستاد را بر عهده گرفتند. پس از مرگ خمینی  ،عسگراوالدی

ای به محمد شریعتمداری واگذار شد و سپس در سال خامنه توسط علی 1373ریاست ستاد در سال 

است تاکنون ری 1386محمدجواد ایروانی در منصب او قرار گرفت. محمد مخبر نیز از سال  1376

 ستاد را بر عهده دارد.

به وی تاسیس بنیاد برکت را در رابطه  در نامه ایای علی خامنه ،بعد از ریاست محمد مخبر بر این نهاد

کند. این بنیاد نقش اجرایی می و آباد کردن هزار روستا توسط این دستگاه اعالمبا رفع مشکل محرومین 

کند. بنیاد برکت تاکنون در مشارکت میها ای طرحدرصدی در منابع سرمایه 49نداشته و تنها تا سقف 

مشارکت داشته  ،هزار میلیارد لایر 58 گذاریطرح توانمندسازی اقتصادی با حجم کل سرمایه 322

 .است

https://www.isna.ir/news/96092010918/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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گروه توسعه اقتصادی تدبیر به عنون بازوی درآمد زایی ستاد اجرایی فرمان امام  ،عالوه بر بنیاد برکت

های متنوعی از جمله نفت و ی زیرمجموعه خود در زمینههاو به صورت یک هلدینگ عظیم با شرکت

 کند. می تساختمان سازی و تولید و پخش دارو فعالی ،معادن ،کشت و صنعت ،مخابرات ،برق ،گاز

لیارد دالر اعالم کرده می 93اد اجرایی را بالغ بر های ستدارایی 2013در سال  خبرگزاری رویترز

 است. 

 کمیته امداد

برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا  ،به فرمان روح هللا خمینی 85این نهاد در سال 

نژاد در دولت احمدیاکنون بر عهده پرویز فتاح است که ها تأسیس گردید. ریاست این کمیته همکردن آن

های مردمی ن نهاد تنها از صندوق صدقات و دیگر مجاری کمکرو بود. هم اکنون در آمد ایوزیر نی

میلیارد تومان  1000به قیمت  95است. ساختمان مرکزی کمیته امداد در سال  میلیارد تومان 180ساالنه 

 ،میلیارد تومان از بنیاد مستضعفان خریداری شد به گفته فتاح 140و ساختمان جدید به قیمت فروخته 

التفاوت این مبالغ در صندوق قرض الحسنه امداد ذخیره خواهد شد تا صرف امور محرومان و مابه

 نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد شود.

 مستعضفانبنیاد 

تشکیل شد.  ،خطاب به شورای انقالب 9/12/1357در تاریخ  بنا به دستور خمینی ،تضعفانبنیاد مس

نام این نهاد به "بنیاد مستضعفان و  ،15/6/1368در تاریخ  ،ایبعدها در دوران رهبری علی خامنه

 1378جانبازان انقالب اسالمی" تغییر یافت و محسن رفیق دوست به ریاست آن منصوب گردید. تا سال 

در دفعات متعدد تمدید گردید و در نهایت به محمد فروزنده  ،ایخامنه حکم ریاست رفیق دوست از سوی

علی  ،جانبازان و آزادگان ،به بهانه تجمیع ماموریت ارائه خدمات به خانواده شهدا 81رسید. در سال 

جانبازان از بنیاد انتزاع فعالیت امور » ای طی حکمی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت دستورخامنه

https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1
http://www.asriran.com/fa/news/305251/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA-180-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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بنیاد »را صادر کرد و اسم این بنیاد به « یاد شهید و ایثارگرانو جانبازان و الحاق آن به بنمستضعفان 

 تغییر یافت.« مستضعفان انقالب اسالمی

»  ،همزمان با تغییر ریاست بنیاد مستعضفان و مسئولیت محمد سعیدی کیا« سایت الف»بنا به گزارش 

مطرح  بزرگترین مالک کشورکه زمانی بعنوان  یاست این بنگاه بزرگ اقتصادیطی ده سال گذشته ر

ای که در این خصوص قابل ذکر و نقد است اینکه بود در اختیار آقای مهندس فروزنده قرار داشت نکته

 «. کار عمومی ارائه نگردیدهای این بنگاه به افز فعالیتهیچ گزارشی ا ،طی ده سال گذشته

نزدیک به یازده هلدینگ بزرگ  آید مالکیت و سهاممی آنگونه که از گزارش سایت خود این بنیاد به دست

ای که بدون برگزاری ها در تفاهم نامهو هشت شرکت مستقل در اختیار این نهاد است. عالوه بر این

و محمد فروزنده  1387در سال  ،کت ملی نفت ایرانمدیر عامل وقت شر ،سازهللا جشنمناقصه بین سیف

بنیاد مستضعفان اجازه یافت در کنار شرکت ملی نفت ایران  ،ان امضا شدمدیر عامل وقت بنیاد مستضعف

هدف از این کار را متنوع کردن  جشن سازالمللی بپردازد به فروش نفت این کشور در بازارهای بین

 های نفتی ایران اعالم کرده است. هرست خریداران نفت و فراوردهبازارها و ف

 آستان قدس

 ،1357بعد از انقالب  .کردندتولیت آستان قدس را پادشاهان انتخاب می ،از دوران حکومت صفویان

اولین متولی آستان قدس در دوره  ،طبسی ین مقام شده است. عباس واعظولی فقیه مسئول عزل و نصب ا

 های اقتصادی ایران تبدیل کرد.این مجموعه را گسترش داد و به یکی از امپراطوری ،سالمیجمهوری ا

ای به نخست وزیر وقت میرحسین طی ابالغیه ،خمینی به درخواست واعظ طبسی 1368در سال 

 . این نهاد را از شمول مالیات معاف گردانید ،موسوی

المللی امام دانشگاه بین ،داروسازی ثامن ،بیمارستان رضوی ،های اسالمیبنیاد پژوهش ،روزنامه قدس

شرکت  ،سازی ایرانکمباین ،شهاب خودرو ،شرکت مهاب قدس ،شرکت توسعه نفت و گاز رضوی ،رضا

کارخانجات صنایع چوب  ،ریسی خسرویو نخ نساجیشرکت  ،د فرش آستان قدس رضویتهیه و تولی

شهر های کالن.. به عالوه مالکیت نزدیک به نیمی از زمین.شرکت معادن قدس رضوی و ،آستان قدس

http://old.alef.ir/vdcgqn9xtak9wt4.rpra.html?235414
http://www.bbc.com/persian/business/story/2008/06/080624_ge-iran-oil.shtml
http://emam.com/posts/view/4206/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%28%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%29
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مرکزی و جنوبی( از یک  ،شمالی) گانه خراسانسه هایهای استانهای شهرقسمت اعظم زمین ،مشهد

 ،جنگل و مرتع ،اراضی شهری ،ی شامل امالک مزروعیو مستغالت و منابع درآمدی وقف سو و اراضی

های متعدد کشور و .. در شهرستان.چاه آب و ،قنات ،بیمارستان ،سهم کارخانه ،اتومبیل ،منزل ،مغازه

 .در وقف این نهاد است.. .هندوستان و ،افغانستان ،آذربایجان ،در کشورهای سوریه

مبنی بر پرداخت مالیات  ،ای را برای اصالح قانون مالیاتینژاد الیحهاحمدیدر دولت  1391در سال 

اند به مجلس فرستاد اما این که از مالیات معاف بوده ،های زیر نظر رهبریاز طرف تمامی سازمان

 الیحه تصویب نشد.

ما در این الیحه خبری از ای را برای اصالح قانون مالیات به مجلس فرستاد. ادولت روحانی نیز الیحه

ای را به . کمیسیون آموزش و پرورش مجلس اما مادهلغو معافیت مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبری نبود

شان را به آموزش و نهادهای معاف از مالیات بایستی مالیات ،این الیحه اضافه کرد که بر اساس آن

زهای آموزش و پرورش شود این الیحه در پرورش بپردازند یعنی در اصل مالیات آنها باید صرف نیا

شد. اما ریاست آستان قدس رضوی همچنان به بهانه حکم خمینی  تصویب و تبدیل به قانون 1393اسفند 

ای ای منجر شد که طی نامهخامنه ها به دخالت علیاز پرداخت مالیات سر باز زد. در نهایت این کشمکش

ها و موسسات وابسته به آن را از نیز شرکتن قدس رضوی و درآمدهای آستا ،با استناد به حکم خمینی

 پرداخت مالیات معاف کرد. 

  

https://www.isna.ir/news/96012711687/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3
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با شعار مقابله با  ،اجرای یک نسخه جهانی: فصل دوم

 نظم جهانی

 یا اقتصاد سیاسیای هدعوای طایف

دیل ساختاری و های تعهای اخیر بین جریانات سیاسی کامالً داغ است که آیا سیاستسوالی در سال

 ،در حالی که در سایر کشورهای جهان ؟در ایران نیز در حال اجراست ،المللی پولهای صندوق بیننسخه

ها به بر سر این است که این سیاستدر ایران ، ها بوده استبحث بر سر درستی یا نادرستی این سیاست

د قصد دهنهای متفاوتی که به آن میسخاپجریانات سیاسی از طرح این سوال و  .اند یا خیراجرا درآمده

پیشبرد نظریات سیاسی خود را دارند. برای همین نه آگاهی و دانش کافی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی 
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دهند منطبق با واقعیت باشد هدف آنها فقط یی که به این سوال میهابینند پاسخدارند و نه لزومی می

 برداری سیاسی است. بهره

 اید:های فارسی زبان مواجه شدهاین قبیل سواالت و چنین مقوالتی در رسانه هم با احتما شم

 ؟ گراحکومت جمهوری اسالمی یک حکومت چپگرا است یا یک حکومت راست -

 ؟ داری استایران سرمایهآیا نظام اقتصادی  -

 ؟ دار باشدتواند سرمایهآیا یک آخوند می -

های کرد برنامهمی برای امام زمان و تالوت قرآن شروع اعنژاد که صحبت هایش را با دآیا احمدی -

 ؟ های نئولیبرالی را در ایران به اجرا در آوردالمللی پول و سیاستصندوق بین

تواند حسینیه و پایگاه بسیج وجود دارد می ،اباره در آن مسجدآیا در کشوری که به جای دیسکو و ک -

 ؟ لیبرالیسم اقتصادی حاکم باشد

نژاد و حسن روحانی با این محمود احمدی ،سید محمد خاتمی ،اشمی رفسنجانیدارد ه نآیا امکا -

 ؟ همه اختالفی که به ظاهر دارند اجرا کننده یک سیاست واحد اقتصادی باشند

ستمداران برای پاسخ به چنین سواالتی جنجال وجود داشته باش.د اما در بین کسانی که شاید در میان سیا

دارای پاسخ  ،کنند این سواالِت سادهای ارزیابی مناسبات اجتماعی استفاده میرباز اقتصاد سیاسی 

 شود. لباسمشخص است. اصول یک برنامه اقتصادی با وجود یا عدم وجود دیسکو و کاباره سنجیده نمی

 ،شانها و نظام سیاسیشود تاثیری ندارد. اسامی کشوردار میافراد در تعریفی که از سرمایه و سرمایه

 های اقتصادی آنان ندارد.تاثیری در ارزیابی نظام اقتصادی و ماهیت طرح

انگلستان نظام سلطنت مشروطه دارد و ایاالت متحده آمریکا نظام ریاست جمهوری با این حال هر دو 

توان گفت دقیقاً چه های توسعه یافته و صنعتی هستند. رژیمی بر ترکیه حاکم است که به سختی میکشور

کردند و اکنون قاره آفریقا کشورهایی با . زمانی در آمریکای جنوبی نظامیان حکومت میتسچیزی ا

انواده کنند. در عربستان سعودی یک خدارد. در کشور هند هندوها گاو را ستایش میحکومت نظامی 
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زنی با شمشیر اجرا حکومت را در دست دارد که شریک اقتصادی آمریکا است و همزمان مراسم گردن

 داری است.کند. ولی نظام اقتصادی و اجتماعی همه این کشورها نظام سرمایهیم

به  ها مسلط هستند و در ادبیات ژورنالیستیها و آکادمیاقتصاددانان راستگرا که بر تیم اقتصادی دولت

های های تعدیل ساختاری و نسخهدر اینکه سیاست ،شودگفته می« اقتصاد متعارف»آنان نمایندگان 

اختالف ندارند. اختالف آنان  ،در حال اجرا استالمللی پول در ایران اجرا شده و همچنان ق بینودصن

 بر سر این است که:

 ؟ اند یا نهها درست اجرا شده: این سیاست1

 ؟ ها در چه دولتی تا چه میزان جلو رفته استسیاست: اجرای این 2

 ؟ اجرای آن به قدری که الزم است پیش نرفته زوها به اندازه کافی اجرا شده یا هن: این سیاست3

های تعدیل ولیبرال است منکر اجرای برنامهکه یک اقتصاددان نئ مسعود نیلی ،به طور مثال در ایران

: گویدمیها اجرای قانون هدفمندی یارانه درساختاری نیست و مخالف نوع اجرای آن است. چنانچه در مو

های نئولیبرالی مکتب او که مروج اندیشه !«هزار تومان 45بود نه هزار تومان می 18یارانه باید »

نژاد آغاز شد مشکلی ندارد محمود احمدی تلها که در دوشیکاگو در ایران است با طرح هدفمندی یارانه

 کند. مشکل او با نحوه اجرا است.و آنرا تایید می

از اندازه به  ها خیلی پیچیده شده است بیشحذف یارانه» کند: مسعود نیلی در جای دیگری تصریح می 

خیلی طول  ،های حذف یارانهبندی نهایِی پروندهجمعهای نقدی ساده نگاه شده است... یارانه مسئلهحل 

 «.دینخواهد کش

 ،هابینند حمایت خود را از اجرای سیاست حذف یارانهطلب نیز دلیلی نمیهای سیاسی اصالحشخصیت

ترین اصالحات مهم »: گویدمی.. اعالم نکنند. عباس عبدی .ها وکنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت

و کرد این کار ضرورت فوری و تام جوها جستید در اصالح سیاست یارانهابساختاری در بودجه را 

صورت  گذاری انرژی بهصورت عام و قیمتگذاری بهگروگاِن نظام قیمت ،دارد. دولت و اقتصاد ایران

 «ویژه شده است باید خود را از این بند رها کند.

https://www.khabaronline.ir/news/737728/%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/737728/%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/737728/%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/737728/%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/57649-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/57649-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/83137111
http://www.irna.ir/fa/News/83137111
http://www.irna.ir/fa/News/83137111
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اختاری در های تعدیل سقاد از اجرای سیاستتناقتصاددان مارکسیستی که به دلیل ا ،دانا فریبرز رئیس

مدافعان اقتصاد  ،هاها و آزادسازی قیمتچرا با وجود حذف یارانه»ایران به زندان افتاد به این سوال که 

اینها برای »: دهدپاسخ میاینگونه « ؟ بازار و اقتصاددانان نئولیبرال منتقد تند هدفمندی هستند

هایشان را از اتاق الزحمهشوند و همین االن حقسوزانند اینها در بازار آزاد منتفع میداران دل میسرمایه

که وقتی مشاوره گیرند مثل من که مشاور سندیکاهای کارگری نیستند داری میبازرگانی و سرمایه

  «.دهی باید یک چیزی هم به آنها بدهیمی

ها و اجرای فاز دوم درباره طرح هدفمندی یارانه ،یکی دیگر از اقتصاددانان نئولیبرال ،نژادموسی غنی

ناشی از  ،به اعتقاد بنده بخشی از بالتکلیفی و شرایط ایجاد شده برای دولت »گوید: ها میحدف یارانه

ه داشت در صورتی که دولت تشاست که دولت قبل در اجرای فاز دوم هدفمندی در سال گذهایی کوتاهی

کرد می را اجرا های انرژیدرصدی قیمت حامل 40تا  38اصالح  ،شتهطبق مصوبه مجلس در سال گذ

او همچنین معتقد است: « .مسلما دولت یازدهم امروز با مشکالت کنونی برای اجرای فاز دوم مواجه نبود

 «این کار خالف و غیر شرعی است. ،از نظر فقه شیعه ض حقوق مالکیت استقن ،قیمت گذاریچون »

ضمن اعتراف به روند  ،های بازار آزادعباس آخوندی وزیر راستگرا و طرفدار دوآتشه سیاست

.. فقط به این انتقاد دارد که این .ها واموال عمومی و مقررات زدایی در شهرداری سازیخصوصی

های دهه خصوصی سازی »که  شکایت دارد نرسیده است و از این جهت ،که باید اموال به دست کسانی

از ابتدا تا انتها اشکال داشت من اتفاقاً بیشتر از چپ گراها نسبت به خصوصی سازی ادعا دارم آزاد  70

 «سازی مقدم بر خصوصی سازی است.

گان مخالف شیب تند هدفمندسازى ای از دولت در برابر نماینددفاع علی خامنه ،حسن ختام این بحث

توجه کنند و  هاهای دولت درباره یارانهاستداللست به ها است او از نمایندگان مجلس خواسته ایارانه

 ران نشوند.های نئولیبرالی در اقتصاد ایی و نسخههای تعدیل ساختارمانع اجرای برنامه

همگی به سمت  ،بعد از تصویب برنامه اول توسعه در ایران ،های مختلف در جمهوری اسالمیدولت

 ،تقویت طرف عرضه ،اند که نام آن در همه جای جهان برنامه تعدیل ساختاریهایی رفتهاجرای سیاست

http://masoudborbor.com/wp/1391/02/10/773/
http://masoudborbor.com/wp/1391/02/10/773/
http://masoudborbor.com/wp/1391/02/10/773/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/44743-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/121780-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/148100-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.radiofarda.com/a/F11_Iran_Ahmadinejad_Parliament_Subsidy/1979008.html
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ر کسی تالش دارد ثابت های اقتصادی و سیاسی است. اگرای نظامهای نئولیبرالی بگرایی و نسخهپول

ها در طول تاریخ بشر متفاوت است و ها و ملتبا وضعیت همه جهان و همه دولت کند وضعیت ایران

سخت در اشتباه است. ایران تحت حاکمیت یک  ،ای خاص است که از آسمان به زمین نازل شدهپدیده

شیعه برای توجیه بقای خودش اتیک است. این حکومت از اسالم و مذهب رژیم اقتدارگرا و غیر دموکر

برد و در ادبیات و استانداردهای حاکم بر اش از رانت نفت بهره میکند. در نظام اقتصادیاستفاده می

 ،یک کشور در حال توسعه است. در ادبیات و استانداردهای مارکسیستی ،اقتصاد متعارف در جهان

عنوان ت. اگر صفت رانتی بودن را نیز به این داری پیرامونی اسنظام اقتصادی سرمایهایران دارای یک 

است. چنین چیزی « داری پیرامونی و رانتیاقتصادی سرمایه»اضافه کنیم باید بگوئیم ایران دارای یک 

گاه کنید. همتا است و نه از آسمان به زمین نازل شده است. به خاورمیانه و سرتاسر جهان ننه یکتا و بی

کشورهای نفتی و اقتصادهای رانتی در جهان فراوان  ،گرااقتدار کشورهای ،کشورهای دیکتاتوری

داری هست یا نیست ربطی به این ندارد که حاکم آن کشور هستند. اینکه نظام اقتصادی یک کشور سرمایه

 است.دار کاتولیک یا یک رئیس جمهور منتخب مردم درجه ،روحانی شیعه ،پادشاه سنی

 طلب و اصولگرا پیشخود را بر مبنای دعوای اصالحلیل نتایج پژوهش و تح ،تحقیق ،اقتصاد سیاسی

رساند. در اقتصاد سیاسی چیزی به اسم ارزشی و برانداز وجود ندارد. از منظر برد و به نتیجه نمینمی

 اقتصاد سیاسی چیزهای دیگری مهم است:

  ؟یک گروه سیاسی یا یک جریان فکری کدام است ،خواستگاه طبقاتی یک فرد -

 ؟ دانندهای اقتصادی میو مناسبات تولید چه چیزی را خالق ارزش وابطدر ر -

  ؟های اقتصادی و ثروتهای مادِی تولید شده دارندچه نگاهی به قوانین و شیوه توزیع ارزش -

لباس نظامی بر تن دارد یا لباس یک کشیش یا آخوند. او چه  ،یاکند که فردی به نام علی خامنهفرقی نمی

د به یک طریق هایش بلند باشتیغ کند و چه لباس طالبان بپوشد و ریش و صورتش را هفتکراوات بزند 

بازی با  ،های رایج در فضای سیاسی ایرانگیرد. از جمله فریبو با یک نگاه مورد بررسی قرار می

 فراد است.لباس و پرچم سیاسی ا
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درست بوده اما مشکل این  گویند که خصوصی سازی اموال عمومی تصمیمیطلبان ایران میاصالح

دولت در اختیار  ،دهند و بهتر است برای اجرای درست آناست که اصولگرایان آنرا بد انجام می

فساد موجود را طلبان قرار بگیرد. در مقابل اصولگرایان ایران همه مشکالت اقتصادی ایران و اصالح

 ،طلبهای اصالحدانند و معتقدند دولتطلبان و نفوذ آمریکا در ایران میزدگی اصالحناشی از غرب

 ! اندهای نئولیبرالی بودهگسترده و اجرای سیاست عامل اصلی خصوصی سازی

ین و گویند که جمهوری اسالمی به دلیل حمایت از فلسطهای خارج کشور میها و سلطنت طلبلیبرال

امه کنند که کارنوم میطلبان را محکاصالح ،هادخالت در یمن و عراق یک حکومت چپگراست. چپ

های اصولگرا طلب نیز دارای همان مشکالتی بوده که در طی دولتهای اصالحخصوصی در دولت

مه تعدیل سازی و برنادهند که اگر معتقدید خصوصیایم. همچنین اصولگرایان را خطاب میشاهد آن بوده

ی خصوصی های تجارها و شرکتچرا بیشتر کارخانه ،های استکبار جهانی استساختاری از برنامه

این چه نفوذی است که نفعش به جیب  ؟انداصولگرایان و وابستگان به نظام در اختیار گرفته ،شده را سپاه

 ؟ رودسپاه و روحانیون می

کشاند یک کیف رغ چقدر ذهن و تحلیل را به خطا میبرای اینکه متوجه شوید این بازی مرغ و تخم م

ست گیرد این اول نقد را تصور کنید. احتماالً سوال اولی که در ذهن شکل میحاوی یک میلیون دالر پ

توان این سوال بسیار مهمتر را نادیده گرفت که این اما نمی ؟توان خریدکه با این پول چه چیزهایی می

 ؟ ن چیستپول از کجا آمده و منشأ آ

خرد و با دوست دختر خود پورشه می هللا سبحانی با آنتوان هر چیزی خرید. نوه آیتبا این پول می

هللا خمینی با آن هلیکوپتر اجاره کرده و روی شهرهای آمریکا گذارند. نوه آیتبازی میها را به ماشینشب

سازی با د. رئیس سازمان خصوصیگیرکند و از خانه جاستین بیبر عکس یادگاری میگشت و گذار می

خرند و صادر زعفران و مواد معدنی می ،ؤتلفه با آن پستهخرد. اعضای هیئت مآن گاوداری صنعتی می

شود آن را در راه رفاه سران حماس و کند. میکنند. یک نهاد نظامی با آن بانک خصوصی افتتاح میمی

های نفتی را از مدارس ایران یا با این پول بخاری هللا لبنان و تهیه اسلحه برای آنان خرج کردحزب
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دی کیک و ساندیس پخش کرد یا آن را صرف چاپ 9 وان با این پول در راهپیماییتآوری کرد. میجمع

های زیادی برای خرج کردن این پول وجود های علمی یا ساخت فضای سبز برای مردم نمود. راهکتاب

شی برای پول وجود دارد که در منطق آن اصالً مهم نیست این پول دارد زیرا در مناسبات اقتصادی نق

دهد. در ایران ثروت هنگفتی ناشی چه لباسی به تن دارد و با آن چه کاری انجام می ،سی استدست چه ک

نیروی کار ارزان و مالیات در اختیار حکومت قرار دارد. در جامعه ایران مثل  ،منابع معدنی ،از نفت

یه ممکن ای وجود دارد که صاحب سرمایه و ثروت است. منشا این ثروت و سرمای طبقههر جامعه دیگر

های موجود در نظام اسالمی ایران باشد. شاید منشا ارث یا استفاده از رانت ،مصادره ،است سلب مالکیت

اند با تهاین باشد که در بخش تولید و خدمات موفق بوده و توانس ،داری سرمایهثروِت بخشی از این طبقه

دهند. ما نشان خواهیم داد که بر خالف  ارائه بخشی از نیازهای حکومت یا جامعه انباشت ثروت را انجام

ها با محور بحث بر سر ماهیت اقتصادی نظام بندیارائه صورت ،جار و جنجال فعاالن سیاسی ایران

ها راه خود را بندین نوع صورتتوان با ایبه کلی یا تا حد زیادی اشتباه است و نمی ،جمهوری اسالمی

برای تحلیل و  ،ها شاید به پشتوانه یک تحلیل طبقاتی دقیقبندیبه درک واقعیت باز کرد. این صورت

بسیار با اهمیت باشند و جهت گیری سیاسی  ،بررسی نظام اقتصادی و سیاسی ایران و اثراتش بر جامعه

ه ماهیت سیستم اقتصادی در ایران چیست هیچ طبقات مختلف اجتماعی را مشخص کنند. اما در اینک

 اثری ندارند.

چه در کشورهای اکنون توسعه یافته و چه  ،های اقتصادی لیبرالیاست که سیاست تاریخ گواه این

های تعدیل ساختاری و بازار یافته سیاستای که به تشویق کشورهای توسعهکشورهای در حال توسعه

ا ها بباً با خط و مشی سیاسی لیبرال همراه نیست. غالبا اجرای این سیاستغال ،اندآزاد را در پیش گرفته

و آمریکای  18دستگاه امنیتی و نظارت شدید همراه بوده است. از بریتانیای قرن  ،توسل به ارتش قوی

های تاریخی و موید .. همگی نمونه.پاکستان و ،روسیه ،ترکیه ،گرفته تا کشورهایی نظیر شیلی 21قرن 

پردازان و مدافعان های مکتب شیکاگو به عنوان نظریهادعا هستند. ضمن اینکه بسیاری از چهره این

ها در اند اجرای این سیاستبه صورت رسمی گفته ،های تعدیل ساختاری و بازار آزادسرسخت سیاست
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تا در شیلی مانند نظام کود) های اقتدارگراهای بسته سیاسی و حکومتکشورهای در حال توسعه با نظام

های نسبتاً دموکراتیک. از ارای حکومتدهد تا در کشورهای دیا نظام اسالمی در ایران( بهتر جواب می

به بهانه اینکه نظام  ،های نئولیبرالی در ایراندم اجرای سیاستهمین رو زیر سوال بردِن اجرا یا ع

امیان در آن دست باال را دارند جمهوری اسالمی یا یک نظام دینی است یا نظ ،سیاسی حاکم بر ایران

 فریب افکار عمومی هستند.هایی از سر ناآگاهی یا به قصد .. بحث.و

چهل سال از عمر جمهوری اسالمی ایران گذشته است این نظام سیاسی یک ایدئولوژی اسالمی دارد که 

ن در ایران قدرت را نماید. اگر روحانیون و اسالمگرایااز آن برای بقای قدرت و ثروت خود استفاده می

 ،شدندها سانسور نمیی بیشتری بودیم. کتابماعاجتهای در دست نداشتند در ایران احتماال شاهد آزادی

اعتراضات سیاسی با این شدت  ،خوردن مشروبات الکلی ممنوع نبود ،حجاب اجباری وجود نداشت

را اینگونه علنی در زندان شکنجه  کارگران معترض ،ها شبیه پادگان نبودمحیط دانشگاه ،شدسرکوب نمی

یا دزدی و اختالس  ،ر روز شاهد خبر جاسوسی دختر این مقامترسیدند. هکردند مردم از پلیس نمینمی

ها به راحتی سقوط کرده و شد ممکن بود دولتبرادر آن مقام نبودیم و اگر چنین اخباری منتشر می

 .مالی دیگروضعیت احتها شد و دهانتخابات مجدد برگزار می

ه یک عذاب دائمی و کابوس تبدیل ها ایرانی را بهمگی اینها مسائل مهمی هستند که زندگی میلیون

آن  ،سال قبل 1400المی به مردم ایران برای زندگی کردن با قوانین اند. زورگویی جمهوری اسکرده

کوپتر و پورشه سوار هلی ،کنندهم زمانی که فرزندان مقامات حکومتی از تکنولوژی روز استفاده می

بسیار  ،ی غربی و شرقی مشغول عیاشی هستنددر سوئیس حساب بانکی دارند و در کشورها ،شوندمی

اند آزادی ارزش جنگیدن و جان شماری معتقد بودههای بیگوید که انسانغیرقابل تحمل است. تاریخ می

از کسانی که جان خود را در راه این عقیده  ها و جوامع گوناگون از این عقیده وباختن دارد. در فرهنگ

توان گفت ما مردم ایران در گوناگون دارد ولی با قاطعیت می آزادی تعاریف شود.تجلیل می ،اندفدا کرده

 چهارچوب هیچ یک از این تعاریف آزاد نیستیم.
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تاریخ  ،عِ تاکنون موجودآموزد. اینکه تاریخ تمام جوامتاریخ جوامع انسانی نکته مهم دیگری نیز به ما می

 ،دی واقعی باید برای برابری جنگید. در طول تاریخمبارزه طبقاتی بوده است و برای به دست آوردن آزا

خواهند یکی از این اند که میهایی سعی کرده یا وانمود کردهدولت ،به خصوص در تاریخ معاصر جهان

جماهیر شوروی که اولین تالش بزرگ و جمعِی  دو را برای مردم خود به ارمغان آورند. حکومت اتحاد

به دالیل  ،داری و باز کردن مسیر تکامل جوامع بشری بودسرمایه ها برای فراروی از نظامانسان

 ،پوشی رهبران آنفشارهای بین المللی و البته اشتباهات غیر قابل چشم ،اقتصادی و سیاسی مختلف

ب نمود. آنها برابری را به برابری در مصرف تقلیل دادند های اجتماعی و سیاسی را از مردم سلآزادی

برای  داری را جایگزین معیارهای سوسیالیستی کردند. افزایش تولید معیاریسرمایهو معیارهای نظام 

افزایش رفاه و برابری در توزیع کاالهای ضروری و اساسی معیار برابری اجتماعی قرار داده شد. در 

ی شکل های جسورانهخبری نبود که از برابری نیز چیزی باقی نماند. حرکت نهایت نه تنها از آزادی

 اسد تباه شد.رفته در انقالب روسیه و بعد از آن در نهایت توسط یک بوروکراسی آهنین و فگ

و اکنون دیگر کهنه شده( از ) دولت ایاالت متحده آمریکا مدعی بود که با تعریف ابتدایی ،از سوی دیگر

ل هداری و حممردم حق نگ ،توان برابری را کنار گذاشت. در قانون اساسی این کشورمی ،لیآزادی لیبرا

سالح دارند و این مسئله کوچکی نیست. این سوالی جدی است که چرا مردم یک جامعه حق ندارند اسلحه 

ورها درگیر چرا هنگامی که کش ؟اندها خود را با پلیس و ارتش و سپاه مسلح کردهداشته باشند وقتی دولت

قراری نظم و آرامش وارد بهانه بر ارتشها به ،شوندتظاهرات شده و به یک شرایط انقالبی نزدیک می

آیا دلیل آن چیزی جز این است  ؟چه کسی این مشروعیت و این حق را به آنان داده است ؟شوندعمل می

 ؟ دفاعکه آنها مسلح هستند و مردم بی

اکنون حکومت ایاالت متحده از  ،فراد جامعه در بهره بردن از آزادیهای برابر برای ادر نبود امکان

کند که از آنها خود در کشورهای دیگر جهان استفاده می ای نظامی نه تنها برای ترور مخالفانپهپاده

برد. این دولت بزرگترین برای شنود مکالمات شهروندان و رصد اطالعات خصوصی آنان نیز بهره می

ارد اجازه گیرد که قصد داطالعات در جهان را در اختیار دارد و چنان از آن بهره میآوری ابزار جمع
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ز مردم خود که از همه مردم جهان های مخالف اصول خود را نه تنها ادسترسی به اطالعات و اندیشه

صد در 90بگیرد. این دولت چنان بر آزادی لیبرالی تاکید کرده و به نفی برابری پرداخت که در نهایت 

 ؟ آزادی از این بیشترثروتهای این کشور در انحصار فقط یک درصد جمعیت این کشور قرار گرفت. 

تبدیل تعریف برابری به اینکه به  ؟آیا واقعاً تعریف آزادی و برابری تا این حد سطحی و تک بعدی است

ابری این است که همه گویند منظور از برهای باسواد ایران میمردم کوپن داده شود یا آنطور که لیبرال

 ؟ کل مثل لباس زندان بپوشندمردم مثل مردم کره شمالی گرسنه باشند و لباس یک ش

های دوربرد اینکه دولتی از نظر نظامی بسیار قدرتمند باشد ناو هواپیمابر و موشک ؟منظور از آزادی چه

به این معنی است که مردمش با قدرت تخریب باال داشته و در جهان هر کاری که دلش بخواهد انجام بدهد 

های مردم آمریکا چه دارند که لیبرال ؟توسط مردم استآیا آزادی فقط شامل حمل اسلحه  ؟آزاد هستند

 ،رقصندممکن است گفته شود آنها می ،به طور مثال ؟ایران معتقدند آنها آزادتر از سایر مردم جهان هستند

کارگران معترض و  ،بینندهای بدون سانسور میفیلم ،دزنان مجبور نیستند حجاب داشته باشن ،خوشحالند

اما کمی  ....شوند ومتخاصم زندانی نمیهای تبه بهانه جاسوسی و همکاری با دول فعاالن محیط زیست

فکر کنیم مگر مردم بقیه جهان به جز کشورهای اسالمی و کشورهای دیکتاتوری همین کارها را 

  ؟کنندنمی

در این  توان در آن همه کاری کرد. اما مسئله این است کهآزاد است که با پول می جامعه آمریکا اینقدر

رجوع به اخبار و مستندهای فراوانی که در این زمینه  ؟توان انجام دادجامعه بدون پول هم کاری می

جود دهد که در جامعه آمریکا نه تنها برابری اقتصادی که برابری حقوقی نیز وساخته شده است نشان می

ست. زیرا در قوانین پیچیده ندارد. در آمریکا یک ثروتمند با یک فرد عادی از نظر حقوقی برابر نی

های بزرگ تجاری وجود دارد تا با ثروتمندان و کمپانی ،داراناین امکان برای سرمایه ،قضایی آمریکا

شند. درست از منظر ناپذیر باعمالً شکست ،صرف دستمزدهای کالن برای استخدام تیم وکالی حقوقی

یرا االت متحده آمریکا قربانی شده است. زآزادی نیز توسط طبقه حاکم و حکومت ای ،همین نابرابری

درصد کل  50های بزرگ ندارند. داران و شرکتقدرت و امکانی برای مقابله با سرمایه ،مردم عادی
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در دعواهای بزرگ های خصوصی این کشور هستند و درصد ثروت 5جمعیت آمریکا فقط صاحب 

ها ها و گاهی سالدالر پول و صرف ماه شهروندان عمالً امکان صرف چند صد یا چند میلیون ،حقوقی

 داران را ندارند. ی پیگیری پرونده و شکست دادن تیم وکالی سرمایهزمان برا

 5نداخت. در توان به درگیری اتحادیه کارگری سینالتراینال و شرکت کوکاکوال نگاهی ابرای نمونه می

پارلمان کلمبیا وارد یکی از تعدادی از اعضای یکی از احزاب دست راستی  ،1986دسامبر سال 

لید نوشیدنی کوکاکوال در شهر کاِرپا شدند. به دفتر اتحادیه کارگران آن کارخانه رفته و کارخانجات تو

از ترس  ،از کارگران تمامی تجهیزات و مدارک موجود در آن را تخریب کرده و سوزاندند. بسیاری

ماه از بازگشایی کارخانه  2وه یاد شده به مدت رگ ،جان کارخانه را ترک کردند. بعد از رفتن کارگران

کارگران اتحادیه با کارگران جدید و با  ،جلوگیری کرده و آن را اشغال نمود. بعد از بازگشایی کارخانه

اتحادیه  ،2001ه جایگزین شدند. در سال دستمزدی برابر یک سوم دستمزد قبل از تعطیلی کارخان

خود کمپانی کوکاکوال در کوکاکوال اقامه دعوی کرد مبنی بر اینکه  کارگری سینالتراینال علیه کمپانی

ماجرای تعطیلی و بازگشایی مجدد آن نقش داشته و حقوق کارگران را پایمال کرده است. اما شکایت 

 . ادگاه رد شدرف داز ط 2003ها از کوکاکوال در سال آن

است.  6های زیرزمینی منطقه هینکلی با کروم مورد آلودگی آب ،نمونه بعدی از این دعواهای حقوقی

از  Pacific Gas & Electricداد شرکت شواهدی ارائه داد که نشان می ،کارمند حقوقی ،ارین برکویچ

های زیرزمینی جذب شده است. آب هب ،استفاده کرده که پس از تخلیه غیرقانونی« 6کروم »ماده سمی 

این کمپانی با پرداخت  ،هاها درگیری و کشیده شدن این ماجرا به رسانهپس از مدت ،1996در سال 

دالر دیگر برای ساکنینی که میلیون  300و بعدا مبلغ ) میلیون دالر غرامت به ساکنان هینکلی 333مبلغ 

و محکومیت در پرونده خود  پیگیری حقوقید( از انادعا داشتند صدمه شخصی از این ماجرا دیده

هنوز منطقه هینکلی با مشکالت متعدد  ،جلوگیری کرد. امروز با گذشت بیش از بیست سال از آن ماجرا

 اند. اکنانش مهاجرت کردهمحیط زیستی روبروست و بسیاری از س

https://caselaw.findlaw.com/us-11th-circuit/1444530.html
https://www.latimes.com/local/california/la-me-hinkley-20150413-story.html
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های کنگره و سنا در دست گرفته و حریم شخصی و آزادی ،قدرت را در ساختار دولت ،دارطبقه سرمایه

ابزارهای جمع آوری و پاالیش داران شده است به مدد قربانی منافع و اراده سرمایه ،سیاسی افراد جامعه

گی خصوصی و حریم شخصی باقی نمانده است. اطالعات برای شهروندان آمریکا چیزی با عنوان زند

شوند و با مهندسی اطالعات بر روی نتایج انتخابات و جریانات نتایج جستجوهای اینترنتی دستکاری می

 شود.سیاسی و اجتماعی اثر گذاشته می

ان باز گردیم. فرض کنید به جای روحانیان و مقامات فعلی جمهوری اسالمی و به کشور خودمان ایر

گرایی بر سر کار المثل ملیگروهی دیگر با ایدئولوژی فی ،داری که در ایران وجود داردسرمایه طبقه

های غربی و با روابط دوستانه با آنان قدرت را در دست دارانی طرفدار دولتبودند. فرض کنید سرمایه

ستند. آیا نتیجه این دار ایران شامل هر کسی بود جز کسانی که اکنون هاشتند. فرض کنید طبقه سرمایهد

های داری که اسمش محمدجعفر است در نایت کالبآیا اینکه فرزند سرمایه ؟تغییر برای مردم متفاوت بود

داری که ا فرزند سرمایهتفاوت دارد ب ،شودقیمت میهای گرانکند و سوار ماشینانگلستان عیاشی می

  ؟اسمش کوروش باشد و همین کارها را بکند

قوانین مالکیت و شیوه توزیع ثروت و درآمد در  ،قوانین کار ،ناسبات تولیدین است که ممشکل اصلی ا

همانند مناسبات غالب حاکم بر جهان( اینگونه است که اکثریت جمعیت یک ) نظام اقتصادی کشور ما

ر کنند و باز هم به سختی از پس مخارج کمرشکن زندگی خود برآیند. ولی فرزند یک کشور به سختی کا

پولی به اندازه چند ماه حقوق صدها کارگر را صرف خرید خودرو کند و چند برابر دستمزد  ،دارسرمایه

 یک ماه یک کارگر را ظرف یک ساعت در یک رستوران در داخل یا خارج کشور خرج کند.

ردم جهان از نظر اقتصادی تا حدودی زیادی شبیه همین وضعیتی است که در ایران اوضاع و احوال م

چه در کشورهای توسعه یافته و چه در  ،بینیم. چه در کشورهای ثروتمند و چه در کشورهای فقیرمی

ها و اشراف هستند و چه در داران آنها شاهزادهچه در کشورهایی که سرمایه ،کشورهای توسعه نیافته

صی نقاط سید و یا سردار هستند. وضعیت در اق ،داران آنها روحانی و سپاهیایی که سرمایهکشوره

 ،منطقی واحد است که با اندکی اختالف ،داریکم و بیش یکسان است. زیرا منطق درونی سرمایه ،جهان
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به یک .. .جمعیت و ،شرایط جغرافیایی ،قدرت نهادهای مدنی ،بسته به نوع ایدئولوژی سیاسی حاکمان

در دست  های خصوصیدرصد ثروت 90شود. در یک کشور جهان صورت و با یک شیوه اجرا می

درصد  های خصوصی در دست یکدرصد ثروت 89یک درصد جامعه است و در کشوری دیگری 

قوانین و منطق موجود در نظام اقتصادی  ،جامعه است. تفاوت در بزرگی و کوچکی ارقام است اما روابط

 کشورهای مختلف بسیار مشابه یکدیگر است.جهانی در 

سلب  ،هایی مانند جنگدار از راهیک طبقه سرمایه ،یسه قرن پیش در کشورهای پیشرفته اروپای 

.. انباشت اولیه را انجام داده و شکل گرفت. در بعضی کشورها این روند طی صد سال .ارث و ،مالکیت

سال قبل اسالمگرایان بعد از به قدرت رسیدن  40ان نیز قبل یا هشتاد سال قبل سپری شده است. در ایر

های مذهبی مانند اقلیت ،داران و نظامیان وابسته به آنانسرمایه ،ومت سابقبا مصادره اموال مقامات حک

شکل دادن یک نیروی نظامی به بهانه  ،خوانندگان و بازیگران ،های نزدیک به دربارسلبریتی ،بهائیان

قلیت کوچکی از به اصطالح مستعضفان که نزدیکی ایدئولوژیک به حکومِت بعد جنگ و وارد کردن ا

بذل و بخشش اراضی ملی به مقامات حکومتی و دینی و  ،ب داشتند در حلقه مدیریتی و اقتصادیاز انقال

طبقه اقتصادی مسلط جدیدی را در تاریخ معاصر ایران پدید آوردند. اما نظم طبقاتی  ،...نزدیکانشان و

ه آن را بازآرایی دارانم سیاسی پیشین را از بین نبردند. بلکه در فرمی جدید و با همان منطق سرمایهرژی

 کردند. 

شود که در این راه میهایی های داخلی و خارجی نظام و هزینهاگر حکومت در ایران عوض شود سیاست

ر عید نوروز ممکن است د ،بهمن 22تفاوت خواهد کرد. به جای پخش کیک و ساندیس در راهپیمایی 

ها و فیلم ،های مذهبیاخت سریالآبجو توزیع شود. به جای صرف میلیاردها تومان سرمایه برای س

های عاشقانه نظامی ساخته خواهد شد. دولت به جای مذاکره هایی درباره رستم و سهراب یا داستانسریال

دار خواهد کرد. حکومت به جای ارسال با طالبان و مقامات جزایر کومور با رئیس جمهور آمریکا دی

افزار برای سرکوب آنان خواهد ماالً سالح و جنگهللا لبنان احتهای یمن و حزبموشک برای حوثی

زیرکانه تالش  ،های فارسی زبانها هستند که در رسانهخارجی دولت های داخلی وها سیاستفرستاد. این
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داری خوب است اما این حکومت گویند سرمایهمخلوط کنند. میشود آنرا با مسائل طبقاتی جامعه ایران می

شود که اما این دلیل نمی ،حکومت ایران بد است ،اسخ این است که بلهایران است که بد است. پ

 ،داری چیز خوبی باشد. با سقوط جمهوری اسالمی وضعیت حقوق بشر ممکن است بهبود یابدسرمایه

 ت خود باقی خواهند ماند.اما مناسبات طبقاتی جامعه به قو

 تاریخ یک برنامه جهانی

لرزه درآورد و بعد از آن پیروزی داری را به وسیه که جهان سرمایهبعد از پیروزی انقالب اکتبر در ر

ارتش سرخ بر ماشین جنگی آلمان نازی و فتح برلین که منجر به قدرتمند شدن اتحاد جمهاهیر شوروی 

داری ابرقدرت اقتصادی و نظامی در برابر ابرقدرت اردوگاه سرمایهسوسیالیستی و قد علم کردن یک 

از ترس گسترش مبارزات  ،داری جهانیهای سرمایهکشورهای پیشرفته صنعتی و قطب ،یعنی آمریکا شد

طبقاتی به دیگر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اروپایی که در نزدیکی مرزهای شوروی 

را به خود گرفت. همانطور « دولت رفاه»هایی کردند که بعدها نام ی سیاستاقدام به اجرای تدریج ،بودند

ها را دور بزند و کمونیست ،د داشت با اجرای انقالب سفید و اصالحات ارضی در ایرانکه شاه قص

های احزاب های غربی نیز تالش نمودند بعضی وعدهدولت ،انجام بدهد ها راآنهای خودش وعده

در کشور خودشان را خودشان اجرا کنند. شاه در اجرای سیاست اصالحات ارضی مارکسیست و چپ 

د. ها ظاهرا موفق عمل کردنهای رفاهی خود تا سالهای غربی در اجرای برنامهاما دولت شکست خورد.

حمایت دولت از خانوارها  ،دستمزد کارگران باال رفت ،سیستم بهداشت و درمان عمومی تشکیل شد

ا تغییراتی در قانون کار به نفع کارگران ایجاد شد و این قانون به طور جدی مورد اجر ،افزایش یافت

هایی به نفع نظارت ،قرار گرفت. کودکان زیر چتر آموزش عمومی و رایگان قرار گرفتند

داران نتوانند منافع و حرص و طمع خود را تا کنندگان شکل گرفت تا تولید کنندگان و سرمایهمصرف

 ها کنترل شد و سوبسیدهای زیادی به نیازهای مختلف جامعهقیمت ،ی ممکن ارضا کنندجهمنتهی در

کاالهای ساخت داخل تقویت گشته و تعلق گرفت. دولت از تولیدکنندگان و کشاورزان حمایت کرد تا 
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تی های اقتصادی و نظام حمایاشتغال در این کشورها با واردات کاالهای خارجی آسیب نبیند. این سیاست

ادامه یافت.  1991در بیشتر کشورهای جهان تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در کودتای سال 

را ابرقدرت بالمنازع جهان اما پس از فروپاشی شوروی اوضاع جهان شروع به تغییر کرد. آمریکا خود 

انیت خود را به اثبات داری که چند دهه در جایگاه متهم قرار داشت به یکباره احساس کرد حقدید. سرمایه

 ،ی شدید بود که فالسفهرسانده است. شوک ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به قدر

صاحبان رسانه و غیره همه تحت تاثیر این شوک قرار گرفتند.  ،اساتید دانشگاه ،پردازان سیاسینظریه

ه قدری سرمست شدند که لیبرال داری بداری عقب کشیدند و مدافعان نظام سرمایهمخالفان نظام سرمایه

 اعالم کردند. « پایان تاریخ»دموکراسی را 

م تنها دو کشور از ویرانی در امان ماندند. جنگ نه به صورت زمینی و نه به گ جهانی دودر زمان جن

صورت هوایی به خاک آمریکا کشیده نشد و انگلستان نیز چون یک جزیره است فقط به صورت مقطعی 

وایی قرار گرفت. با این حال منابع عظیمی از این کشور صرف جنگ و تسلیحات گردید. هدف بمباران ه

بریتانیا میالدی این تصور در آمریکا و  70قی کشورهای صنعتی همگی ویران شدند. در اواخر دهه با

ها قوت گرفت که کشورهای دیگر صنعتی بعد از بازسازی خود به لحاظ اقتصادی در حال رسیدن به آن

کا بسیار جلوتر ند و ممکن است به حاکمیت آمریکا و انگلستان بر نظام تولید جهانی آسیب بزنند. آمریهست

کرد که کشورهای صنعتی اما انگلستان این خطر را حس می ،از آن بود که دست یافتنی به نظر برسد

اشی شوروی با قبل از فروپ ،دیگر جایگاه اقتصادی این کشور را تصاحب کنند. پیرو این احساس خطر

هایی به اجرا درآمد که به استیس ،روی کار آمدن مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در آمریکا

ادعای طراحان و مجریان آن قرار بود چهارچوب اقتصادی جدیدی برای افزایش تولید و در نتیجه رشد 

خود گرفتند که همانطور که از  را به« طرف عرضه»های ها عنوان سیاستاقتصادی باشد. این سیاست

بر حمایت از طرف  ،نده و عرضه کنندهکناسمش پیداست در رابطه میان عرضه و تقاضا یا مصرف

 از جمله تولید کنندگان( تمرکز داشت. ) عرضه کننده
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بعد از فروپاشی  ،این سیاست جدید که در ابتدا همانند نسیمی از طرف بریتانیا و آمریکا وزیدن گرفت 

اد. در ها و جوامع سراسر جهان را تحت تاثیر قرار ددولت ،اد جماهیر شوروی مانند یک توفاناتح

طرف » ،«بازار آزاد» ،«گراییمکتب پول»اسامی مختلفی مانند  ،هابررسی تاریخی این سیاست

افت ی ،.. در هر ادبیات اقتصادی و سیاسی که درباره این طرح و این دوران نوشته شده باشد.و« عرضه

های برگها و ساز و تری است که به مجموعه این سیاستعنوان کلی« نئولیبرالیسم»شود. می

ایدئولوژیک آن اطالق شده است. نباید فراموش کرد نئولیبرالیسم فقط یک برنامه اقتصادی یا نوعی 

 1970ر دهه داری جهانی از اواخنگرش به مسائل اقتصادی نیست نئولیبرالیسم ایدئولوژی نظام سرمایه

ول یوسف اباذری: فرهنگی و اجتماعی است به ق ،اقتصادی ،تا کنون است یک برنامه کامل سیاسی

 «لیسم یک دین جدید است.نئولیبرا»

های تجویزی بازار نسخه ،های تعدیل ساختاریها و مقاالت زیادی در ایران و جهان درباره سیاستکتاب

المللی نوشته شده است. داری و نظام اقتصادی بینجهاِن سرمایه های نئولیبرالِی مسلط برآزاد و سیاست

های اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی و نوشته ،بانک جهانی ،المللی پولصندوق بینبا مراجعه به اسناد 

بندی کاملی از محتوا و توان جمعمی ،ها و مقاالتی که در نقد آنها نوشته شده استنئولیبرال و کتاب

 ها به دست آورد:ی اصلی این برنامهمحورها

همه آنها. این اقدام به یا استفاده از تعرفه به جای  های وارداتیمجوزها و محدودیت ،ها: حذف سهمیه1

معنی گشودن بازارها در مقابل کاالهای خارجی و کشورهای قدرتمند اقتصادی و دست کشیدن از تولید 

 ملی است.

 ها.: کاهش میزان و دامنه تعرفه2

 ها از تولید.: کاهش ارزش پول ملی برای جبران آثار حذف حمایت3

 های تولید و مصرف(در همه بخش) اه: حذف یارانه4

 های صادراتی: حذف مالیات5

 : آزادسازی بازارهای مالی6



52 
 

توافقی حذف قانون تعیین حداقل دستمزد و  ،شامل از بین بردن قوانین کار« بازار کار»: آزادسازی 7

روی کار گذاران خارجی برای استفاده از نیاجازه به سرمایه ،شدن دستمزدها بین کارفرما و کارگر

 ارزان قیمت.

های تولید از آنجایی که قوانین زیست محیطی و قوانین ایمنی محیط کار در کشورهای توسعه یافته هزینه

افته بیشتر از کشورهای در حال توسعه و برد و نرخ دستمزد کارگران در کشورهای توسعه یرا باال می

همراه  د آنها آلودگی شدید محیط زیست بههای خارجی کاالهایی که تولیشرکت ،اقتصادهای ضعیف است

کنند که به دلیل افزایش نرخ اندازد را به کشورهایی منتقل میدارد و سالمت کارگران را به خطر می

آنها ارزان است و به دلیل ضعف قوانین و نظارتها در نیروی کار در  ،ارز و کاهش ارزش پول ملی

 گیرند.خطر پرداخت جریمه قرار نمی

 درصد 2کاهش آن و تثبیت نرخ رشد آن به زیر  ،تورم رل نرخ: کنت8

های دولت از طریق حذف خدمات عمومی به بهانه رسیدن به تعادل مالی مانند افزایش : کاهش هزینه9

تاسیس  ،های دولتیکاهش ظرفیت دانشگاه ،های خصوصیو دانشگاه رواج مدارس ،قیمت آب و برق

دولتی و گرفتن پول از مردم برای انجام کارهایی که قبالً تر خدمات ایجاد دفا ،های خصوصیبیمارستان

 شده است. وظیفه دولت بود و تقریباً رایگان انجام می

 ،شرکت برق ،شرکت آب ،راتشرکت مخاب ،هاسازی اموال عمومی و فروش کارخانه: خصوصی9

 ها و غیره.راهبزرگ ،هافرودگاه ،هانیروگاه

 ایت نظام قضایی و امنیتی از حق مالکیت تحت هر شرایطی.حقوق مالکیت و حم : تامین و تشدید10

 : آزادسازی نرخ بهره11

دارو تا اجناس : حذف سیستم چند نرخی ارز و استفاده از یک نرخ ثابت ارز برای همه نوع کاال از 12

 لوکس.

 : آزادسازی کامل سرمایه گذاری خارجی.13
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بازار آزاد و خصوصی سازی  هایقانونی که مانع اجرای سیاست: مقررات زدایی و حذف هر نوع 14

ها نیاز به تغییر قانون اساسی است و نظام حاکم از در مورد ایران چون برای اجرای این سیاست) شود.

قانون اساسی بدون برگزاری  44رفراندوم هراس دارد با دخالت رهبر جمهوری اسالمی اصل برگزاری 

 مع تشخیص مصلحت نظام تغییر داده شده است.(رفراندوم و از طریق مج

های تعدیل ساختاری به طوری که شوک ناشی از آن فرصت آسای سیاست: اجرای ضربتی و برق15

هزار تومان در یک شب یا یک  17به  3 افزایش قیمت ارز از واکنش را از مردم جامعه بگیرد مثالً 

های طوری که به دلیل ضربات پیاپی و شدت ضربههفته و سه برابر شدن همه قیمتها در طول یک ماه 

و اعتراض سراسری علیه این  وارد شده مردم و جامعه دچار سرگیجه شده و فرصت بازیابی خود

 ها را از دست بدهند.سیاست

 اجرای یک نئولیبرالیسم اسالمی  - مکتب شیکاگوقدرت در ایران و  هسته

فروپاشی اتحاد  تشکیل اجماع واشنگتن و ،ریگان و تاچرروی کار آمدن  همانطور که گفته شد بعد از

« طرف عرضه»و « بازار آزاد»هایی موسوم به سیاست میالدی سیاست 1980از دهه  ،جماهیر شوروی

عه یافته به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه پیشنهاد و تحمیل گردید. از جانب کشورهای توس

تواند آنان را مثل کشورهای صنعتی می ،هااینکه اجرای این سیاستای از کشورها با اعتقاد به عده

ها را داوطلبانه اجرا کردند. اما اغلب کشورهای ضعیف جهان تحت فشار صندوق آن ،قدرتمند سازد

 ها شدند.بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی مجبور به اجرای این سیاست ،مللی پولالبین

شد کشورهای ثروتمند از پرداخت وام به این کشورها ها اجرا نمیاستزیرا اگر این سی ؟چرا اجبار

بردند و آنان را از گذاری در این کشورها را باال میکردند. رتبه ریسک سرمایهخودداری می

گذاری خارجی در این کشورها ساختند. از طرف دیگر اگر هم سرمایهگذاری خارجی محروم میسرمایه

المللی یا کشورهای خارجی به بهانه اینکه رتبه ریسک آنان گ بینای بزرهشرکت ،گرفتصورت می

یم کنکاستند. فکر میکردند و از میزان تعهدات خود میسود باالیی از این کشورها طلب می ،باالست
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گردد که با واسطه یا الزم به گفتن نباشد که رتبه ریسک کشورها نیز توسط موسساتی تنظیم و اعالم می

های های تعدیل ساختاری و نسخهی برنامهوابسته به همان کشورهایی هستند که تجویز کننده ،اسطهبدون و

 المللی پول هستند. صندوق بین

توسط یک انقالب مردمی سقوط کرد. بنا بر یک رشته  1357ل نظام شاهنشاهی در اواخر سا ،در ایران

ی یا مترقی به انیون در نبود یک آلترناتیو ملاسالمگرایان و در صدر آنان روح ،دالیل خارجی و داخلی

قدرت رسیدند. قبل از آنکه جامعه بتواند بفهمد که چه اتفاقاتی در حال وقوع است ایران وارد یک دوره 

و مرگ روح هللا خمینی بود که این  شت ساله با عراق شد. تازه پس از پایان جنگجنگ طوالنی مدت ه

سوال قرار گرفت که برای اداره حکومتی که به دست آنان افتاده نظام به صورت جدی در مقابل این 

 ؟ چه باید بکنداست 

اجتماعی ایران را رقم سرنوشت نظام اقتصادی و  ،از این مقطع به بعد سه اتفاق مهم و تعیین کننده

 زند:می

ت در ایران و افزایش اختیارات رهبری و اضافه شدن مجمع تشخیص مصلح تغییر قانون اساسی( 1

شوند و که اعضای آن همگی توسط رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می ،نظام به ساختار سیاسی ایران

 مردم نقشی در انتخاب آنان ندارند.

 (1372تا  1368) تصویب برنامه اول توسعه( 2

 1385قانون اساسی توسط رهبر نظام در سال  44های کلی اصل سیاست( ابالغ 3

 تغییر قانون اساسی: 1

هللا خمینی در فرآیندی با اعمال نظر مستقیم روح ،اولین قانون اساسی در جمهوری اسالمی 1358ال در س

ردم ایران فقط حق داشتند به آنچه که به تصویب رسید. م ،که شباهتی به انتخابات و رفراندوم نداشت

ودی جرأت کردند های معدشخص خمینی و حلقه اطرافیان وی انتخاب کرده بود آری یا نه بگویند. گروه

 هللا خمینی و روحانیون به قدرت رسیده نظر مخالف اعالم کنند. نتیجه این ابراز عقیده ومقابل نظر روح
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منجر به حذف خونبار مخالفین نظام  ،درباره سرنوشت کشور استفاده از حق قانونی برای اعمال نظر

 های بعد شد.جمهوری اسالمی در سال

ای طرح حذف هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ،ینینشد. یک دهه بعد احمد خم البته کار به همین جا ختم

محصور شد.  هللا منتظری از سمت قائم مقام رهبری را با موفقیت عملی کردند. منتظری برکنار وآیت

ای توسط اعضای مجلس در یک اقدام خالف قانون اساسی آن زمان علی خامنه ،سپس با مرگ خمینی

عنوان رهبر بعدی جمهوری اسالمی انتخاب گردید. کمی بعد دستوری برای برگزاری  خبرگان رهبری به

 ی رفع و رجوع شود.اتغییر قانون اساسی داده شد تا انتخاب خالف قانون اساسی علی خامنه رفراندوم

بری را گرایاِن به قدرت رسیده در ایران نبود. آنان اختیارات رهخواهی روحانیون و اسالماین تماِم زیاده

بسیار بسته و مملو از ترس بود. هشت سال جنگ  ،گیریافزایش دادند. فضای جامعه در زمان رأی

باقی نگذاشته بود. هر روز بمباران و  ها و فعاالن سیاسی و اجتماعیتشکل ،چیزی از نهادهای مدنی

چیزی به آزادی  هزاران زندانی سیاسی که در زندان بودند و ،تشییع جنازه هر روز صدای نوحه و غم

های مرگی که تنها چند ثانیه طول در دادگاه 60همین فضای دهشتناک اواخر دههآنها باقی نمانده بود در 

رسیده و در گورهای دسته جمعی و ناشناس دفن گردیدند. به قتل  ،محکوم به اعدام شده ،کشیدمی

ند بعد از اینکه به کرداسالم تبلیغ میای مهربان از چهره ،روحانیون و اسالمگرایانی که پیش از انقالب

های روح هللا خمینی قرار بود قدرت رسیدند اسالم واقعی را به مردم ایران نشان دادند. مطابق صحبت

مجانی شود. اما در عمل حتی مرگ نیز در نظام جدید رایگان نبود. تا پول  آب و برق و اتوبوس

جنازه را به خانواده تحویل  ،گرفتندشلیک شده بود را نمیکه برای تیرباران زندانیان سیاسی هایی فشنگ

دادند. پولی شدن مرگ قبل از پولی شدن آموزش و پروش و پولی شدن بهداشت و درمان در جمهوری نمی

 می به اجرا درآمد.اسال
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پرسی اصالح قانون اساسی جمهوری اسالمی برگزار شد و در حالی همه ،در این فضای خفقان و وحشت

در این انتخابات شرکت نکردند و فقط نزدیک به  ،گیریدرصد واجدین شرایِط رای 50نزدیک به که 

 قانون اساسی داده شد:هزار نفر جرأت کردند به نظر خمینی نه بگویند تغییراتی در 400

 : حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری1

 : حذف شورای رهبری2

 : افزایش اختیارات رهبری3

 نرات شورای نگهبا: افزایش اختیا4

 : تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام5

هللا خمینی ای را جانشین روحدستی احمد خمینی توانست علی خامنهزمانی که هاشمی رفسنجانی با هم

قانون اساسی  ،ای مرجع تقلید نبود و این انتخاب خالف قانون اساسی آن زمان بود سه ماه بعدکند خامنه

ای و ذف شد تا خامنهای رهبری نیز حساز نشود. شورای مشکلنبودن خامنه را تغییر دادند تا مرجع

حامیان او با خیال راحت فرصت داشته باشند مخالفان وی را حذف و جایگاه وی را در قدرت مستحکم 

 کنند.

شورای نگهبان نظارت بر »اولین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصریح شده بود  99در اصل

پرسی را بر عهده ی عمومی و همهانتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا ،جمهورسانتخاب رئی

حق نظارت و تأیید صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان  ،پس از اصالح قانون اساسی«. دارد

رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد. از آنجایی که اعضای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری 

دست رهبری برای تعیین ترکیب دولت و  ،شوند با افزایش اختیارات شورای نگهبانتعیین می اسالمی

 شدند بازتر شد.مجلس که تنها نهادهایی بودند که در آن زمان با رای مردم انتخاب می

 ،های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظامتعیین سیاست

نصب و عزل و قبول استعفای  ،پرسیصدور فرمان همه ،های کلی نظاماجرای سیاست نظارت بر حسن

گانه به حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه ،رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
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اختیارات رهبری اضافه شد. برای حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند نیز مجمع 

 د.شونالمی انتخاب میام ساخته شد که اعضای آن همگی توسط رهبر جمهوری استشخیص مصلحت نظ

 تصویب اولین برنامه توسعه: 2

های میان به مجموعه برنامه ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،های توسعه اقتصادیبرنامه

به تصویب مجلس  شود وهای وقت تنظیم میساله و توسط دولت 5شود که به صورت مدتی گفته می

 رنامه توسعه در ایران طراحی شده است:رسد. تا کنون شش بشورای اسالمی می

 1372تا  1368برنامه اول توسعه 

 1378تا  1374برنامه دوم توسعه

 1383تا  1379برنامه سوم توسعه

 1388تا  1384برنامه چهارم توسعه 

 1394تا  1390برنامه پنجم توسعه 

 1400تا  1396برنامه ششم توسعه 

های اختالف شدید ایران همزمان است با آشکار شدن نشانهتدوین و تصویب اولین برنامه توسعه در 

درون اتحاد جماهیر شوروی و قدرت گرفتن توفانی که از طرف آمریکا و بریتانیا به سمت اقتصادهای 

میالدی(  1990ل اس) 1368در اواخر سال  ،جهانی وزیدن گرفته بود. برنامه اول توسعه در ایران

ای رهبر و هاشمی رفسنجانی علی خامنه ،ن زمان جنگ به پایان رسیدهتصویب و به اجرا در آمد. در ای

همانطور که قبالً شرح داده شد تغییر کرده  ،رئیس جمهور بود. قانون اساسی ابتدایی جمهوری اسالمی

های کلی نظام جمهوری استیس ،و با گسترش اختیارات رهبری و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 طراحی و ابالغ گردید.  ،انتخاب ،های اقتصادی مورد نظر هسته سخت قدرتتاسالمی از جمله سیاس
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 برنامه اول توسعه

ت. و مشاهده اس قابل دریافت سایت مجلس شورای اسالمیمتن کامل قانون توسعه اول تا ششم بر روی 

 نماید:می ل توسعه موارد زیر برجستهبا تحلیل و بررسی متن قانون او

 های اعالم شده برای برنامه توسعهالف: هدف

 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی -

 منظور تأمین عدالت اجتماعیگسترش مالکیت در سطح عموم مردم به -

 بع مادی و انسانی و فناوریوری مناهای اقتصادی و بهرهارتقای کارایی بنگاه -

 پذیری در اقتصاد ملیرقابتافزایش   -

 افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی  -

 های اقتصادیکاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت -

 افزایش سطح عمومی اشتغال -

 هارگذاری و بهبود درآمد خانواانداز و سرمایهبه پستشویق اقشار مردم   -

 های اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصیبنگاه ب: الزامات واگذاری

های های گسترده و اداره بنگاهتوانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت  -

 اقتصادی بزرگ

 هاان دولتی در واگذاریگیرندگاندرکاران واگذاری و تصمیمذینفع نبودن دست -

 حاکمیت و پرهیز از انحصارهای کلی اعمال پ: سیاست

ازطریق سیاستگذاری و  ،های غیردولتیتداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش -

های بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک ،اجرای قوانین و مقررات و نظارت

 غیردولتی

 ذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملیجلوگیری از نفو -

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
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ای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین هتوسط بنگاه ،جاد انحصارجلوگیری از ای -

 و مقررات

 

 

 

 ت: تعیین سه سیاست کلی به عنوان خط و مشی عملی اقتصادی نظام

 آزادسازی قیمت ارز و کاالها  -

 کاهش کسری بودجه دولت -

 ولتی به بخش خصوصیهای دواگذاری بنگاه -

 برنامه دوم توسعه

است. این برنامه  78تا  74حرکت جمهوری اسالمی بین سالهای توسعه تعیین خط و مشی برنامه دوم 

ای تثبیت شده و هاشمی رفسنجانی آید که جایگاه رهبری علی خامنهمی زمانی طراحی شده و به اجرا در

 ست:های کالن کیفی برنامه دوم توسعه چنین اهدف د کهدر اوج قدرت خود قرار دارد. همزمان اعالم ش

 تحقق عدالت اجتماعیتالش در جهت  - 1

 رشد فضائل بر اساس اخالق اسالمی  - 2

 نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکالت و توسعه کشور - 3

 خصوصی و دولتی( ،تعاونی) های اقتصادیایجاد تعادل در بخش - 4

 های انقالب اسالمی تقویت و ترجیح ارزش - 5

 تقویت محیط زیست - 6

 وریافزایش بهره - 7

تهاجمی همه جانبه به منافع عمومی جامعه به نفع بخش خصوصی و  ،اما در عمل برنامه دوم توسعه

انون های نئولیبرالی در ایران بود. آنچه که در عمل به عنوان قگامی بسیار بلند برای اجرای سیاست
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قه کارگر و زحمتکشان ایران بود. دی تمام عیار علیه طبآمد یک جنگ اقتصا تصویب شده و به اجرا در

زیر ضرب خصوصی  ،معیشت زحمتکشان و طبقه کارگر ایران ،در محورهای زیر ،بر مبنای این قانون

 سازی و پولی سازی قرار گرفت:

 : تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور1

 حاکمیت سیاسی : تحکیم قدرت2

 (51 تبصره) عالیت اقتصادی: ورود سپاه و نیروهای مسلح به ف3

 (70تبصره) : ورود وزارت اطالعات به فعالیت افتصادی4

 (29و  16تبصره ) ...سوخت و ،برق ،: افزایش قیمت آب5

 ها: آزاد سازی قیمت6

 : صدور قانون پولی شدن مدارس و گسترش مدارس غیرانتفاعی7

 (92و  87تبصره ) هاوز پولی شدن دانشگاه: صدور مج8

 بانکی به بخش خصوصی مجوز تزریق نقدینگی : صدور9

قانون اساسی و صدور فرمان واگذاری خدمات  44های جدید اصل: حرکت به سمت تدوین سیاست10

 (41تبصره) .. به بخش خصوصی و پولی شدن همه آنها.صنایع دولتی و ،خدمات زیرساخت ،عمومی

برای پیشگیری از  ،قضایینظامی و  ،یت ساختار و امکانات و حوزه عمل نیروهای امنیتی: تقو11

شورش  ،شورش اسالم شهر ،اعتراضات اجتماعی مانند آنچه در اعتراضات شدید کوی طالب) تهدیدات

 .. خودش را نشان داد.(.ن آباد وشورش خاتو ،اراک

 تمام و کمال برالیسمیک نئولی –ای همکاری هاشمی رفسنجانی و علی خامنه

ای دارد. این برنامه ماهیت نظام اقتصادی حاکم بر ایران اهمیت ویژهو فهم برنامه دوم توسعه برای درک 

متبحر نشده است. همچنین از « کاری قانونیمخفی»متعلق به دورانی است که سیستم حاکم هنوز در 
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ولیبرالی موجب رشد اقتصادی و تقویت کشور های نئآنجایی که این اعتقاد وجود دارد که اجرای برنامه

 ها با افتخار به صورت قانون در آمده است.ای اساسی برنامهمحوره ،شودمی

هایی از مردم تحت عنوان خودیاری جمع کنند. طبق به ارگانهای دولتی اجازه داده شد پول 7تبصره  در

می دولت و تشریفات حسابرسی و این مبالغ از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمو ،قانون

 شد. نظارت مستثنی

قیمت  ،جوئی در مصرف انرژیبه دولت اجازه داده شده به منظور اعمال سیاست صرفه 16ره تبص در

 های نفت و برق را ساالنه بیست درصد افزایش دهد.فرآورده

دفاع و پشتیبانی ارتوز ،های نیروهای مسلحها و توانائیبه منظور استفاده از تخصص 51تبصره  در

ها و ظرفیت توانائی ،هااجازه داده شد که با توجه به تخصص ،ایران نیروهای مسلح جمهوری اسالمی

قرارداد  ،های اجرائیهای عمرانی با دستگاهها و پروژهبرای اجرای طرح ،خودنیروهای تحت نظر

 ربوطه هزینه نمایند.پیمانکاری منعقد نمایند و سود حاصله را در جهت تقویت نیروی م

وریت داده شد تا به منظور باال بردن توان امنیتی در برابر ات مامبه وزارت اطالع 70تبصره در 

سازماندهی  ،تشکیالت خود را تقویت« ساله دومصیانت از اجرای برنامه پنج» ،تهدیدات داخلی و خارجی

و پیشگیری از وقوع جرائم امنیتی عه سازی فضای سیاسی جامسالم یا گسترش دهد و اقدامات الزم جهت

 .را انجام دهد

های دولتی و پولی در دانشگاه هایهای شبانه و تاسیس دورهمجوز افزایش دوره 92و  87تبصره  در

 های غیر دولتی صادر گردید.دانشگاهپرداخت تسهیالت و سایر حمایهای تشویقی به 

های خصوصی و به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش اعالم شد که ،برنامه دوم توسعه 41تبصره  در

های بخش هایفعالیت ،و مصالح عمومی قانون اساسی 44با رعایت اصل ولت موظف است د ،ونیتعا

  های خصوصی و تعاونی واگذار کند.دولتی را به بخش

تعدیل ساختاری های اول و دوم توسعه در ایران و با صاف شدن جاده پیگیری سیاستهای در ادامه برنامه

 های نئولیبرالی با محورهایی به شرح زیر است:ای برنامهیز اجرسوم تا ششم نهای و خط سیر برنامه
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 ...گاز و ،برق ،: صدور مجوز افزایش سالیانه قیمت آب1

 های تبلیغاتی و مذهبی برای تشویق مردم به ساده زیستی.: ایجاد انواع کمیته2

 و نفتی.رانی عم هایتفاده از امکانات نهادهای نظامی در پروژه: تشویق و تکلیف دولت به اس3

 های دولتی.: اضافه شدن راه آهن و هواپیمایی به لیست واگذاری4

: ممنوعیت هرگونه بنگاه داری جدید برای دولت و تکلیف به واگذاری اموال دولتی و عمومی و به 5

 بخش خصوصی.

 ها و وظایفسپاری فعالیتبه برون اجراییهای : تشویق شهرداریها و دستگاه6

ل و واگذاری همه شرکتهای زیانده عالوه بر شرکتهای در نظر گرفته شده از طرف انحالدستور به 

 سازمان خصوصی سازی برای واگذاری به بخش خصوصی.

های بازنشستگی و تویق این صندوقها به :دور کردن دولت از وظایف حاکمیتی خود در مورد صندوق7

 ! به بازارهای مالی و بازار سرمایهورود 

خود کلمه واگذاری  ،قانون اساسی 44های کلی اصل های توسعه و سیاستدر متن برنامه کتهمهمترین ن

گاز و تلفن مبالغی را به عنوان  ،برق ،های آباست. هر خانواری در ایران به صورت اجباری در قبض

 نماید. هر کسی در ایران اقدام به ساختاخت میعوارض گسترش شبکه یا عوارض بازسازی شبکه پرد

 های قابل توجهی را بپردازد.برق و تلفن هزینه ،آب ،ساز نماید مجبور است برای دریافت انشعاب گازو 

چه مبالغ بزرگی به  ،ها و خانوارهای ایرانی ضرب شودحساب کنید وقتی این مبالغ به تعداد کلیه خانه

بودجه عمومی کشور( ) ولتیصور کنید شبکه بسیار بزرگی که با اعتبارات درود. حال تها میجیب دولت

به بخش خصوصی  اند ایجاد شده استمردم( پرداخت کرده) کنندگانو عوارض مختلفی که مصرف

 شود.فروخته می

 نخست اینکه واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی یعنی فروش اموال عمومی توسط دولت.

و مشترکانی هستند که بهای امعه های دولتی مردم جها و شرکتلی این زیرساختدوم اینکه صاحب اص

روند. قاجار جای خودش را به آیند و میها میاند. جوامع پابرجا هستند اما حکومتآنرا پرداخت کرده
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پهلوی داد پهلوی جای خودش را به اسالمگرایان داد. جمهوری اسالمی هم چه به زودی جای خود را 

 ها نیستند. ومتعه حکدهد. صاحب اموال عمومی یک جامژیم دیگری میبه ر

 ها در نهایت دو دوره روی کار هستند و برای تامین مخارج خودشان دست به دولت

های های دیگر است. گاهی اوقات سیاستزنند. مشکالتی که در آینده پیش بیاید به عهده دولتهر کاری می

 د.کنمردم یک جامه را گرفتار مشکالت اساسی مینادرست یک دولت تا چند دهه 

های یک کشور مانند منابع طبیعی یک کشور جزئی از ثروتهای عمومی هستند که م اینکه زیرساختسو

باید با دقت و با در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی و در نظر داشتن منافع حال و آینده کل جامعه مورد 

است که این  محور ندارد. هدف بخش خصوصی ی دیدگاه جامعهبردای قرار بگیرند. بخش خصوصبهره

 از فرصت به وجود آمده بیشترین سود حاصل شود.

توان توقع نمی ،برداری کندکنید تا از آن بهرهوقتی جنگلی را برای ده سال به بخش خصوصی واگذار می

یا صنایع عمومی داشت صاحب سرمایه خصوصی برای محیط زیست دلسوزی کند. وقتی شبکه خدمات 

اش را برای دار سرمایهکند که با جنگل. سرمایهاری را با آن میمان کشود هبه بخش خصوصی داده می

کند. تنها هدف او بیرون کشیدن سود بیشتر از این برای احیای جنگل یا شبکه زیر ساخت هزینه نمی

ه دارد چیزی از جنگل یا شبکه و برایش اهمیتی نخواهد داشت اگر بعد از پایان مجوزی ک فرصت است

 ه باشد و از بین رفته باشد.نماندزیرساخت باقی 

های شود و فروش بخشچهارم اینکه وقتی در ایران واگذاری و فروش اموال عمومی تبدیل به قانون می

 ،قضات ،وزرا ،روحانیون ،طبیعی است که باندهای امنیتی و نظامی ،گرددزیانده تبدیل به اولویت می

والن واحدهای صنعتی اقدام به زیانده جلوه دادن ا مسئایندگان مجلس و وابستگان آنها ضمن همدستی بنم

 های بسیار پائین از دولت خریداری کنند. ها نمایند تا بتوانند آنها را با قیمتاین شرکت

خش بخوانید اموال عمومی( به ب) آمارها حاکی از آن است که قیمتهای واگذاری شرکهای دولتی

اند. ای صنعتی و تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شدههاغلب شرکتخصوصی به قدری پائین بوده است که 

در مواردی قیمت مواد اولیه موجود در انبار یک شرکت از قیمتی که خریدار خصوصی برای کل شرکت 
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از کل مبلغی که  پرداخته بیشتر بوده است. در موارد دیگری قیمت زمین یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی

 ر بوده است.رداخته بیشتخریدار آن به دولت پ

در چنین وضعیتی به هیچ وجه دور از انتظار نیست که مالک جدید قبل از آنکه افکار عمومی از ماجرا 

تا جایی که  ،ای برای آنان گشوده شودها با قوه قضائیه پروندهمطلع شوند یا در میانه درگیری دولت

آمد حاصله را تبدیل به ارز خارجی کرده فروشند و درهای اقتصادی را بها و بنگاهکارخانهبتوانند اموال 

 و از کشور خارج کنند.

 قانون اساسی 44: ابالغ سیاستهای جدید اصل 3

ای به پشتوانه تغییر قانونی اساسی جمهوری اسالمی و تصویب علی خامنه ،1384در تاریخ یک خرداد 

ی و اقتصادی در برنامه رالیسم سیاسهای تعدیل ساختاری و نئولیبول سیاستقوانینی برای اجرای اص

 قانون اساسی کرد او در حکم خود نوشت: 44ابالغ سیاستهای جدید اصلاقدام به  ،اول و دوم توسعه

دد گرابالغ می 110اصل  1ی اسالمی ایران مطابق بند قانون اساسی جمهور 44های كلی اصل سیاست»

ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانیِن موجود است الزم است اجرای این سیاست

 «دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.

 92ماده و  90مشتمل بر  ون اساسیقان 44لی اصلقانون اجرای سیاستهای ک 1386بهمن  8در تاریخ 

این قانون به تایید مجمع  1387خرداد  25گردید و در تاریخ  تبصره در مجلس شورای اسالمی تصویب

 تشخیص مصلحت نظام رسید.

خیص مصلحت نظام که مصوب مجمع تش- 44های کلی اصل قبل از اینکه به بررسی محتوای سیاست

در قانون اساسی  44بپردازیم نگاهی به خود اصل -گردیده است ای ابالغخامنهبوده و توسط علی 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است: 44این متن دقیق اصل  اندازیم.می جمهوری اسالمی

ریزی با برنامه تعاونی و خصوصی ،نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی»

 .وار استمنظم و صحیح است

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
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 ،بیمه ،بانکداری ،معادن بزرگ ،بازرگانی خارجی ،صنایع مادر ،لتی شامل کلیه صنایع بزرگبخش دو

 ،هواپیمایی ،پست و تلگراف و تلفن ،رادیو و تلویزیون ،های بزرگ آبرسانیسدها و شبکه ،تأمین نیرو

بخش  .است در اختیار دولت ا است که به صورت مالکیت عمومی وآهن و مانند اینهراه و راه ،کشتیرانی

شود که مکمل تجارت و خدمات می ،صنعت ،دامداری ،خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی

تا جایی که با اصول دیگر این فصل  ،مالکیت در این سه بخش .فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است

ردد و مایه اقتصادی کشور گ م خارج نشود و موجب رشد و توسعهمطابق باشد و از محدوده قوانین اسال

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه  .زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسالمی است

 «.کندبخش را قانون معین می

و چه در قانون اساسی اصالح شده  1358پس چه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

معادن  ،بازرگانی خارجی ،صنایع مادر ،کلیه صنایع بزرگ»است: به صراحت گفته شده  ،1368سال 

پست و  ،رادیو و تلویزیون ،های بزرگ آبرسانیسدها و شبکه ،تأمین نیرو ،بیمه ،بانکداری ،بزرگ

مومی آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عراه و راه ،کشتیرانی ،هواپیمایی ،تلگراف و تلفن

ای و مجمع شگفت انگیز است که چطور علی خامنه در نتیجه این بسیار« .تو در اختیار دولت اس

پروژه  ،تشخیص مصلحت نظام و سپس مجلس شورای اسالمی به استناد به این اصل قانون اساسی

به  ؟اندهای دولتی را شروع کرده و به اجرا رساندهسازی گسترده بسیاری از صنایع و شرکتخصوصی

سازی در امان مانده باشد. نمانده است که از گزند خصوصیای باقی یباً هیچ حوزهتقر ،جز صنایع نظامی

ها تعدادی از بانک ،معادن ،صنایع سنگین ،هاجدای از اینکه از شرکت مخابرات گرفته تا پتروشیمی

 ،صوصیهای خبیمه ،های خصوصیمجوز تاسیس بانک ،.. به بخش خصوصی واگذار شده.و

 44های خصوصی و... بر مبنای همین اصلهدانشگا ،مدارس خصوصی ،صیهای خصوبیمارستان

 قانون اساسی صادر گردیده است.

این است که  ،ای ابالغ گردیدکه توسط علی خامنه 44های کلی اصلمهمترین نکته در تعیین سیاست

های برنامه عالم گردیده که با اجرایسازی با شعار و ادعای تقویت بخش تعاونی انجام شده و اخصوصی
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تا آخر برنامه  %25سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به »باید  44های کلی اصل ستو سیا توسعه

بوده است یعنی با  1394تا  1390برنامه پنجم توسعه مربوط به سالهای « ساله پنجم توسعه برسد.پنج

باید این سهم  1394ل در پایان سا ،عمومی() یهای دواتهای شرکتسازی و واگذاریاجرای خصوصی

 ،1397شهریور  13شده است. اما در تاریخ ها محقق میاز اقتصاد ایران برای تعاونی رصدید 25

به مناسبت هفته  در یادداشتی ،نائب رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق تعاون تهران ،زادهاسماعیل خلیل

علی  ،1397دی  16اریخ اعالم کرده است در ت درصد 5حدود راها از اقتصاد کشور تعاون سهم تعاونی

سهم بخش تعاون از  ،ریزی اتاق تعاون ایران در مصاحبه با رادیو گفتگومعاون برنامه ،مطیع جهانی

 اعالم کرده است. درصد 7 اقتصاد ایران را

که به تایید مجمع تشخیص مصلحت  ،قانون اساسی 44های کلی اصلنگاهی به قوانین اجرایی سیاست

لی رغم اینکه ظاهرا دهد عبه خوبی نشان میسال است در ایران در حال اجراست  10نظام رسیده و 

مربوط به بخش تعاونی  ،سازی در ایراناهداف و قوانین اجرایی خصوصی ،های کلیده سیاستبخش عم

افتاده این است که هر چه به نام بخش تعاونی  آنچه که در عمل اتفاق ،و مقابله با انحصار اقتصادی است

 انحصار ،های مردمیتعاونی شود و به جایخورده میشود توسط بخش خصوصی به سیخ زده می

 ،نظامیان و مقامات حکومتی بر اقتصادی ایران ،مالکیتی و اقتصادِی نهادهای اقتصادِی زیر نظر رهبر

 افزایش یافته است.

 44های کلی اصل های قانون اجرای سیاستنگاهی به مواد و تبصره

شامل  ،نایراهای اقتصادی در جمهوری اسالمیتمام فعالیت ،بندی انجام شده در این قانونمطابق تقسیم

قابل واگذاری و خصوصی سازی  ،به جز استثنائات زیر خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات ،تولید

 است:

  های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانسشبکه (1

 بادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستیم ،های اصلی تجزیهشبکه (2

https://www.mehrnews.com/news/4394120/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C
https://tejaratnews.com/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح و امنیتیانتظامی  ،لیدات محرمانه یا ضروری نظامیتو (3

 معادن نفت و گازو  های استخراج و تولید نفت خام و گازشرکت ،شرکت ملی نفت ایران (4

 بانک ،بانک صنعت و معدن ،بانک سپه ،بانک ملی ایران ،ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی (5

 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ،بانک کشاورزی ،توسعه صادرات

  مرکزی و شرکت بیمه ایران بیمه (6

 های اصلی انتقال برقشبکه (7

 سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی  (8

  های بزرگ آبرسانیسدها و شبکه (10

 ادیو و تلویزیونر (11

ی یک این ین قانون است. طبق تبصرهمهمترین ماده ا ،44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 3ماده 

حق  ،حقوق مالکانه ،الشرکهحق تقدم ناشی از سهام و سهم ،الشرکهسهم ،است سهم دولت مکلف ،ماده

ولتی و غیردولتی را تا پایان قانون ها و مؤسسات دبنگاه ،هابرداری و مدیریت خود را در شرکتبهره

 غیردولتی واگذار نماید.عاونی و عمومیت ،های خصوصیبه بخش ،برنامه چهارم توسعه

های مشمول مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه ،تداوم مالکیت»دو آن گفته شده است: ی در تبصره

 ،یا شروع فعالیت در موارد ضروری بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه ،واگذاری در این قانون

  «و برای مدت معین مجاز است.سالمی تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ا

های صنعتی ایران و کلیه شرکتهای استانی شهرک ،سازمان صنایع کوچک»از ماده سه تبصره پنج  در

شود شوند و دولت مکلف میمی مشمول واگذاری تشخیص داده ،مطابق مقررات این قانون« تابعه آن

هر فعالیت مشمول واگذاری و خصوصی  هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در»

 «غیردولتی واگذار نماید.تعاونی و عمومِی  ،های خصوصیسازی را به بخش

نجام عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی ا»العجل است: این قانون حاوی یک ضرب 14ماده

 «.ها خاتمه یابدکلیه واگذاری 1393حداکثر تا پایان سال گیرد که 
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دهد که طبق آن ی خود را نشان میسازهای خصوصیقوانین اجرایی سیاست 19در ماده  ،انفساد عری

های عمومی و واگذاری رایگان( به عنوان راهکار قانونی برای واگذاری شرکت ،بخشش ،هدیه) هبه

 وصی در نظر گرفته شده است:دولتی به بخش خص

تواند نسبت به هبه و یا صلح دولت می ،ونی: در چهـارچوب مجوزهای قانز ـ هبـه یا صلح غیرمعوض» 

موضوع واگذاری که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی  ،شرکتهای دولتی غیرمعوض

 ،ظایف مؤسسه مذکور باشدمشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب و ،غیردولتی

ً تگیری نماید. آئینتصمیم و  ،وسط وزارت امور اقتصادی و دارایینامه اجرائی این ماده مشترکا

 «رسد.ماه به تصویب هیأت وزیران میریزی کشور تهیه و ظرف ششو برنامه مدیریتسازمان

 ،س از برگزاری دو نوبت مزایدهاین قانون گفته شده است در مواردی که پ 20ماده  2همچنین در تبصره 

 « مجاز است. هیئت واگذاریه به موجب مصوبه واگذاری از طریق مذاکر»خریداری وجود نداشته باشد 

 گذاریهیئت وا

رئیس سازمان مدیریت و  ،وزیر دادگستری ،شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی ،هیئت واگذاری

دو نفر از نمایندگان مجلس  ،بدون حق رأیربط ذیه وزیر وزارتخان ،ریزی کشور بدون حق رأیبرنامه

هیئت ضای ترین اعاصلی ،باشد یعنی در عملمی شورای اسالمی به انتخاب مجلس عنوان ناظربه

 ،وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری هستند که از زمان تصویب این قانون تاکنون ،واگذاری

غالمحسین  ،فرهاد دژپسند ،مسعود کرباسیان ،الدین حسینیشمس ،نیاعلی طیب ،اسب مظاهریطهم

 ! اندسید علی رضا آوایی بوده ،محمدیمصطفی پور  ،مرتضی بختیاری ،الهام

تحت عنوان  ،اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران با در نظر داشتن اینکه هئیت واگذاری در زمان 

توان به طور در دست دولت احمدی نژاد و نزدیکان رهبری بوده است می 44های کلی اصل سیاست

و اعتراضات  1388تخابات ریاست جمهوری سال جدی و بسیار برجسته سوال کرد که چرا در جریان ان

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/02/130206_l10_tahmasb_mazaheri_seized_cheque.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/02/130206_l10_tahmasb_mazaheri_seized_cheque.shtml
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/02/130206_l10_tahmasb_mazaheri_seized_cheque.shtml
https://www.tribunezamaneh.com/archives/177789
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 ،هاچپ ،هاهای سیاسی و اقتصادی توسط مارکسیستلیه تحلیلدر ک ،نقش عاملی با این اهمیت ،پس از آن

 ؟ ها غایب استطلبان و لیبرالاصالح ،نهادگرایان

 محل نزاع

دولت محمود سازی در خوب است بدانید که حجم خصوصی ،برای فهم بهتر اهمیت این موضوع 

تا  76دولت اصالحات در مجموع از ابتدای سال  بوده است. دولت محمد خاتمی برابر پنجاه ،نژاداحمدی

هزار میلیارد لایر از سهام شرکتهای دولتی را در جریان خصوصی سازی  25بیش از  83پایان سال 

ر میلیارد هزا 348( در مجموع 1387تا پایان  1384از سال ) نژادگذار کرد. در دولت اول احمدیوا

سازی صورت سازی واگذار شده است. خصوصیخصوصیلایر از اموال دولتی و عمومی در فرآیند 

لیارد هزار می 1227( به میزان  92تا خردادماه سال  84از ابتدای سال ) های نهم و دهمگرفته در دولت

با چهارده برابر و نژاد در دولت اول خود تقرییعنی محمود احمدی .لایر واگذاری صورت گرفته است

سازی انجام داده نجاه برابر دولت اول و دوم محمد خاتمی خصوصیدر مجموع دو دولت خود تقریباً پ

 است.

که از مجموع چهل هزار  دهدنشان می 87تا  70بررسی آمار میزان واگذاری سهام بخش دولتی از سال 

پس از ی و هفت هزار میلیارد تومان بیش از س ،سال 18طی میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده 

هزار و  23به رقم  1386سال ها در اتفاق افتاده است حجم واگذاری 1384در سال  44ابالغ اصل 

بوده  1388صد كل سهام واگذار شده تا سال در 58میلیارد تومان رسیده است كه این رقم بیش از  210

ثروت و  میلیارد دالر 24بیش از بوده یعنی این رقم معادل  تومان 966قیمت دالر  1378ل است در سا

 سازی شده است.سرمایه عمومی و ملی است که خصوصی

 مکلف ،ایرانبانک مرکزی جمهوری اسالمیوزارت امور اقتصادی و دارایی و  ،این قانون 28در ماده 

های های بخشگذاریتباری جهت تأمین مالی سرمایهخط اع میلیارد دالر 10شوند ساالنه حداقل می

 ردولتی از خارج کشور فراهم نمایند.غی

http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80739613
http://www.ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=167&newsview=3435
http://www.ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=167&newsview=3435
http://www.ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=167&newsview=3435
http://www.ipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=167&newsview=3435
http://www.asriran.com/fa/news/198282/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


70 
 

 از ادعا تا واقعیت –نتایج جهانی تعدیل ساختاری 

ین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برای های صندوق بدر نسخه ،های تعدیل ساختاریدر برنامه

در اصول فکری و عملی سیستم اقتصادی و  ،نیافتهعهسیستم اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توس

 .. دو نکته اصلی به عنوان پایه وجود دارد:.در منطق طرفداران بازار آزاد و ،یاسی نئولیرالیس

تنها با  ،ت و پنج دهک پائین جوامع از نظر درآمدیزحتمکشان و اقشار فرودس ،: منافع کارگران1

ی باعث شود. زیرا اقدامات توزیعدد ثروت و درآمد تامین میخودداری از اصالح در سیستم توزیع مج

رفاه و پیشرفت اقتصادی است در نتیجه با عدم دخالت  ،کاهش تولید هستند کاهش تولید به ضرر اشتغال

 ! شودگر و نیمه پائینی جامعه بهتر تامین میمنافع طبقه کار ،در نظام توزیع

یک درصد جمعیت  ،داری در جهانرونی نظام سرمایهاگر در اثر منطق و روابط د ،به طور مثال

نباید توجهی به این نابرابری فاحش کرد. زیرا  ،اندهای جوامع و جهان شدهدرصد کل ثروت 90ب صاح

طبقه  ،تولید ضروری است و این بیشتر به نفع طبقه کارگرداران برای افزایش دفاع و حمایت از سرمایه

  !است های پائینی جامعهمتوسط و دهک

های جهانِی ایجاد شده توسط کشورهای صنعتی و سازمان های بازار آزاد و پیوستن به: اجرای سیاست2

واه در حال خ ،خواه توسعه یافته) باعث افزایش تولید در هر کشوری ،داریاقتصادهای بزرگ سرمایه

 مانده( خواهد شد.توسعه و خواه اقتصادهای عقب

نه تنها بدیهی  ،ست استها بدیهی و درکه هر دو بحثی که از نظر نئولیبرال ما به شما نشان خواهیم داد

کنند را به بار خواهد آورد. تجربه عملی چند دهه اجرای انواع ای خالف آنچه ادعا مینیست که نتیجه

صادی و سیاسی نئولیبرالی نه در کشورهای توسعه یافته و نه در کشورهای در حال های اقتسیاست

 ،نیروهای خدماتی ،کارمندان ،رگرنه تنها باعث بهبود وضعیت زندگی و اقتصادی طبقه کا ،توسعه

های مبتنی بر با اجرای سیاست ،هامردم عادی و فقرا نشده که وضعیت زندگی همه این گروه ،مهندسان

نواع بازار آزاد و نئولیبرالیسم بدتر از گذشته شده است. اجرای ا ،حمایت از طرف عرضه ،اییگرپول
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لید در کشورهای در حال توسعه نشده که تجربه کشورهای های نئولیبرالی نه تنها باعث افزایش توسیاست

 مختلف نشان داده است که درست برعکس این اتفاق افتاده است. 

میالدی تا کنون در اقتصاد جهانی به  70ها و نتایج عملی آنچه از اواخر دهه صنگاهی به آمارها و شاخ

حمایت از طرف  ،گراییمبتنی بر پول هایدهد که اجرای سیاستبه وضوح نشان می ،وسته استوقوع پی

ی ایدئولوژِی که ما از همه آنها به عنوان اجزای اقتصادی و سیاسِی سازنده-.. .بازار آزاد و ،عرضه

سرمایه از سهم صاحبان  ،باعث شده است که شکاف طبقاتی در جوامع گسترش -کنیمنئولیبرالیسم یاد می

های جوامع بیش از گذشته ز مجموع درآمد کاهش یابد. ثروتمجموع درآمدها افزایش و سهم نیروی کار ا

دستان ها و تهیخوابنکارت ،هاخانمانجمعیت بی ،متمرکز و در انحصار اقلیتی بسیار اندک قرار بگیرد

ته و هر روز بخش بزرگتری از ها به مردم کاهش یافخدمات درمانی و آموزشی دولت ،افزایش یابد

 کل خصوصی و پولی درآیند.خدمات عمومی سابق به ش

 ،سازی تجاریآزادی»کند که: آنکتاد( آشکارا اعتراف می) سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد

که در کشورهای توسعه یافته شده  ،توزیع درآمد نه تنها در کشورهای در حال توسعه سبب بدتر شدن

 فصل اول( ،1999یو ان دی پی  ،1998 ،انکتاد) «است.

بعد از روشن شدن نتایج زیانبار  ،که یکی از پرشورترین مدافعان تجارت آزاد است ،اکونومیستنشریه 

 «تجارت آزاد داروی همه دردهای جوامع نیست. ،ه تاریخبنا به تجرب»ها عاقبت اعتراف کرد: این طرح

نظریه پردازان خود  ،های نئولیبرال در شرایط عادیفی اجرای سیاستنکته دیگر اینکه جدای از نتایج من

 ،جنگ ،کنند که در شرایط غیر عادی مانند تغییرات سریع و گستردهو مدافعان بازار آزاد اعتراف می

 « اثر چندانی نخواهد داشت.»های نئولیبرالی .. اجرای سیاست.د اقتصادی ورکو ،رقابت شدید ،قحطی

« شرایط غیر عادی»آزاد به عنوان  ها و طرفداران بازاره شرایطی که از نظر نئولیبرالنکته مهم اینک

جهان در واقعیت است. اقتصاد جهانی به خصوص از « شرایط عادی»همان  ،شوددر نظر گرفته می

.. .رکود اقتصادی و ،جنگ ،تهدیدهای نظامی ،همواره شاهد رقابت شدید ،هانی اول تا کنونقبِل جنگ ج

 ده است. بو
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م قیمت برای انجام نغییرات ساختاری به ندرت قابل های مطلوب سیستویژگی»گوید: جیمز مید می

مکانیسم  ،ازاربدون تردید ب ،های تولیداجراست. در شرایط تغییرات آهسته و کوچک در تقاضا یا روش

ممکن  ،یع در تقاضاکارآمدی در تخصیص منابع است. اما برای مقابله با تغییرات بسیار بزرگ و وس

 «است مکانیسم موثری نباشد.

اند نیز این های بازار آزاد رشد اقتصادی داشتهن کشورهای انگشت شماری که با اجرای سیاستدر آ

ه است. همیشه رشد با افزایش امکان دسترسی به کاالها و ها منجر به افزایش منافع همگان نشدسیاست

ان باسوادی افزایش میز ،کاهش مرگ و میر ،بهبود امید به زندگی آموزش و ،بهداشت ،خدماتی نظیر غذا

افزایش نرخ  ،در پاکستان افزایش تولید ناخالص ملی با افزایش فقر ،.. همراه نبوده است. به طور مثال.و

 بود تغذیه همراه بوده است.بیسوادی و عدم به

سر و صدای کشورهای در  ،جهانهای نئولیبرالی در عاقبت با روشن شدن نتایج قطعی اجرای سیاست

خواستند بدانند که چرا با وجود اجرای دستورات ضعیف بلند شد. آنها می حال توسعه و اقتصادهای

آنها بهود نیافته که بدتر شده است.  نه تنها وضعیت ،المللی پول و سازمان تجارت جهانیصندوق بین

ازمان تجارت جهانی عمالً بدون حصول های ساعتراضات به حدی باال گرفت که دو نشست از نشست

ها از طرف کشورهای در حال توسعه به کشورهای طرح انبوهی از انتقادات و مخالفت نتیجه و فقط با

قی برای تعیین دبیر کل سازمان تجارت جهانی به توسعه یافته پایان یافت. در نشست اروگوئه هیچ تواف

 دستور کار اجالس سیاتل برسند. دست نیامد و اعضا نتوانستند به توافقی برای

کل مذاکرات سازمان تجارت جهانی بر سر این بود که کشورهای در  ،ه و سیاتلدر کل نشست اروگوئ»

اند و شورهای توسعه یافته متعهد شدههای تعدیل ساختاری بیش از کحال توسعه در رابطه با سیاست

سیاستهای تجاری بر سر دو ) «دهند.جام نمیکشورهای توسعه یافته همان تعهدات اندک خود را نیز ان

 (2005 ،سوئیس ،دی شفاءالدینمه ،راهی

های اتحادیه ،هاآنارشیست ،هاجهان شاهد تظاهرات گسترده خیابانی چپ ،در جریان نشست سیاتل

های تعدیل ساختاری رفداران محیط زیست و فعاالن حقوق بشر علیه جهانی سازی و سیاستط ،کارگری
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کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه درباره اختالفات میان « پیتر کنان»صاددانی به نام بود. اقت

 گوید:یافته می

برای مدتی نیز چنین چیزی  بلکه ،پیام اجالس سیاتل این است که نه تنها اکنون دور جدیدی وجود ندارد»

 (1999دسامبر  9 ،اینترنشنال هرالد تریبون) «وجود نخواهد داشت...

دانم آیا نمی»گوید شود که مینان وخیم ارزیابی میاختالفات از نظر مذاکره کننده سابق کشور کانادا چ

 «تواند پابرجا بماند یا نه این نظام بسیار تضعیف شده است.می نظام سازمان تجارت جهانی

هم اکنون مسائل »کند: معاون مذاکره کننده تجاری آمریکا در دولت جرج بوش تصریح می ،جولیتس کاتز

رود تا در زمانی امکان بازاندیشی کلی در زمینه راهبرد به پیش میثباتی و بدون رویکرد روشنی با بی

 «ود آید.تجاری به وج

ها درباره کشاورزی را کنار الشیخ اعضای سازمان تجارت جهانی مجبور شدند بحثدر نشست شرم

ا مان جلوگیری کنند. پارلین بازشفسکی بهترین توصیف ربگذارند تا از بروز بیشتر اختالف در این ساز

 دهد:ت واحد را ارائه میدرباره دو دیدگاهِ متفاوِت جهاِن در حال توسعه و کشورهای صنعتی به یک سیاس

شنویم گوید را ما نمیشنود و آنچه جهان در حال توسعه میگوییم جهان در حال توسعه نمیآنپه ما می»

 ( 2000جوالی  20) «گذریم.در تاریکی شب از کنار هم میمانند دو کشتی که 

شوند به داری اجرا میههایی که در کشورهای پیشرفته سرمایباید گفت که حق کامالً با اوست. سیاست

دهد. گشایش نتیجه عکس می ،دلیل فاصله تکنولوژیک بین این کشورها با کشورهای در حال توسعه

ملی کامال به نفع ها و قوانین حمایت از تولید نظام تعرفه ،گمرکات بازارها و از سر راه برداشتن

 ست.داری و به ضرر دیگر کشورهای جهان اکشورهای پیشرفته سرمایه

های نئولیبرالی در کشورهای در حال با اجرای سیاست ،میالدی 90طی سالهای دهه  ،به طور مثال

درآمد این  ،ر در برخی کشورها افزایش نشان دادصادرات یا اصالً افزایش پیدا نکرد یا اگ ،توسعه

ی از کاالها ها از کل صادرات خود به یک سوم کاهش یافت. یعنی این کشورها حجم و تنوع بیشترکشور
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درصد 75اما درآمد آنها  ،های تعدیل ساختاری صادر کردندرا نسبت به دوران قبل از اجرای سیاست

 ! کاهش یافته بود

از کشورهای آمریکای  بسیاری ،های گاتهای تعدیل ساختاری و اجرای نسخهتبعد از اجرای سیاس»

بودند صادرات را افزایش  یی که توانستهخود را افزایش دهند و در کشورها التین نتوانستند صادرات

 «.دهند این افزایش با رشد ارزش افزوده در بخش تولید همراه نبوده است

 خرهؤم

اتفاق افتاد است اکنون  های تحوالت اقتصادی و سیاسی که در ایرانسیر سیاستکنیم بعد از ارائه فکر می

های نگاه کرد. همانطور که گفتیم اصول اجرایی برنامهتری به مسائل داخلی ایران بتوان با نگاه عمیق

 ،حدف یارانه ها ،کاهش کسری بودجه ،بازار آزاد و نئولیبرالیسم سیاسی و اقتصادی ،تعدیل ساختاری

های اقتصادی عمومی و ا و واگذاری بنگاهآزادسازی قیمت کااله ،ست برداشتن از کنترل نرخ ارزد

کار  ،های جمهوری اسالمیهای اجرایی در دولتتک تک این گامدولتی است. مشاهده این روند و 

عمومی  های اقتصادیِ اختالفی بر سر این وجود دارد که بنگاه ،هادشواری نیست. اگر در بحث واگذاری

ها در ایران توان از آن نتیجه گرفت که این سیاستنشده نمی شده وباید به چه کسانی واگذار می ،و دولتی

های تعدیل در روسیه با اجرای سیاست ،نیامده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اجرا در

در ایران به  ،نزدیکان اردوغان منافع آن به نزدیکان یلتسین و پوتین رسید در ترکیه به ،ساختاری

رصد در کشورهای اروپایی و آمریکا سود آن را یک د ،ای و نظامیان و روحانیاننزدیکان علی خامنه

 داران آمریکا بردند در بقیه کشورها نیز نتیجه به همین ترتیب است. باالیی و ابرسرمایه

شود برداشت موانع قانونی ]وجود دارد[ را میها موانعی وجود دارد که این» گوید: وقتی رهبر ایران می

کار را مشکل « قانون آمدنقانون روی »ای که داشتیم گفتم ن به رؤسای محترم سه قوه در آن جلسهکه م -

تواند انجام بدهد واال ما حاال قوانینی داریم کند قوانین مزاحم را باید برداشت این کار را مجلس میمی

باید مالحظه کرد دقت  تراشی استی آن قانون وضع بکنیم قابل تفسیر و مشکل]اگر[ باز یک قانونی رو
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قضائی هم وجود دارد اینها را باید شناسایی کرد و برداشت. کرد قوانین مزاحم را پیدا کرد موانع حقوقی و 

انع احساس کنند که با مو ،دانشمندان ،گذارانسرمایه ،مبتکران ،کارآفرینان ،بایستی فعاالن اقتصادی

ی که متنی که میلتون فردیمن برای او نوشته است را گوی« غیرمعقول مواجه نیستند بتوانند حرکت کنند

تواند معتقد و اجرا توانید بپذیرید یک روحانی یا یک کشیش میخواند اگر شما نمیمی دارد از روی کاغذ

های آید. شاید از کالسا بر نمیهای نئولیبرالی باشد از دست یک اقتصاددان کمکی برای شمکننده سیاست

 کاوان کمک بیشتری برای حل این مشکل بتوان انتظار داشت.خالقیت ذهن و روان
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 سیاست نیروهای چپ و سرنوشت یک ملت ل سوم:فص

 یک حریقهای اولین جرقه

آمیخته با  ،هازنی و تحلیلبازار حدس و گمانه ،در ایران 1396ها در دی ماه سال با شروع ناآرامی 

ها در مورد آینده سیاسی کشور داغ شد. وقتی اعتراضات دی ماه فیها و خیالباانواع و اقسام رویاپردازی

سوال پاسخ بدهند. اما هیچ افرادی تالش کردند به این  ؟پرسیدند که چه شدور شد همه از خود میشعله

 کس جواب قابل قبولی برای این سوال نداشت. 

تحریک مخالفان  ،خ معاصرهای ده ساله بحران در تاریاجتماعی و بازگشت دوره هاینبود آزادی

انباشه شدن خشم مردم از شنیدن اخبار  بیکاری جوانان و ،فعالیت یک کانال تلگرامی ،اصولگرای دولت

.. از دالیلی بود که تیتر .های مالی غیر مجاز وورشکستگی صندوق ،ی نجومیهاحقوق ،فساد

کرد که ریشه اصلی تمام کر نمیتحلیلی را پر کرده بودند. کسی به این فهای و سایتها خبرگزاری

که عیان شدگی و بروز تاثیرات  ،نه چیزی عجیب و پشت پرده ،های اجتماعی اخیراعتراضات و آشوب

بوده است. ظهور و بروزی که در تمام  44های کلی اصل های تعدیل ساختاری و سیاستامهطبقاتی برن

شود. ت دیده شده و پدیده نوظهوری محسوب نمیبا کم و کیف متفاو ،های این نسخهرهای اجرا کنندهکشو

بات حتی از ساختن چهارچوب نظری درستی برای فهم حوادث بعد از انتخا ،اما چون تحلیلگران سیاسی

ر نشان دهند. تهای نظری خود را جدینیز عاجز بوده و هستند طبیعی است که این بار نیز سرگیجه 88

قش پر رنگ یک جناح سیاسی درون حاکمیت یعنی که با هدایت و ن 88بر خالف اعتراضات 

 ا نکرد.ای در میان جریانات سیاسی رسمی پیدنماینده 1396اعتراضات دی ماه  ،طلبان همراه بوداصالح

قانون  44ی اصل های صورت گرفته مبنی بر اجراحجم واگذاری ،از آنجا که در دولت اول احمدی نژاد

ها به نهادهای های قبل از خود بود و البته فرایند واگذاریازیبیش از پنجاه برابر خصوصی س ،اساسی

نارضایتی  ،گشته بودخاص نزدیک به دولت وقت و رهبری با ابهام و زد و بندهای بسیاری همراه 

با اضافه شدن موضوع  طلبان را به دنبال داشت.هایی از حاکمیت و به صورت مشخص اصالحبخش
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های طبقه حاکم المللی علیه ایران و اختالفات جدی بلوکهای بینآن تحریمای و به تبع های هستهفعالیت

این تضادها با همراهی طبقه متوسط بعد در نهایت  ،ی آنبر سر نحوه مذاکرات و جریان نمایندگی کننده

 شکل سیاسی خود را نیز پیدا کرد. ،از انتخابات

تعدیل ساختاری و ایجاد مقدمات پیوستن به های ادامه مسیر سیاست ،گذشت زمان و عوض شدن دولت با

راضات اعت ،طلبان را به همراه داشتنظام اقتصادی جهانی در قالب دولت اعتدال که حمایت قاطبه اصالح

فضا به شدت به دو  بروز اجتماعی نیز پیدا کرد و ،هابه وضعیت اقتصادِی ایجاد شده در اثر این سیاست

در چند محور خود را  ،یر یافت. این تغییِر فرم و محتوای اعتراضاتقطبی فرودستان و طبقه حاکمه تغی

 نشان داد:

میان نزدیک به یکصد شهری که  شهرها سلب شد دراجتماعی از کالن-: انحصار اعتراض سیاسی1

اندازه انگشتان یک  ام کالنشهرها بهخبری از تجمع اعتراضی و تظاهرات در آنها گزارش شده بود ن

 دست هم نبود.

کامال به سمت اقشار و طبقات  ،88مخصوصا در مقایسه با حوادث سال  ،: بافت طبقاتی اعتراضات2

 ،شد وزن سنگینها مشخص مینی و پیگیری خبرگزاریپایینی جابجا شد. آنطور که از مشاهدات میدا

 ،اتر و مزدبگیران بود. در عین حال ادعای اینکه اعتراضبیکاران و طبقه کارگ ،در طرف تهیدستان

هژمونِی کارگری یا مطلقاً فرودستانه داشت تنها یک تصور پر اشتباه و یک خطای تحلیلی است. اما 

ژمونی طبقه متوسط و جریانات سیاسِی همسو و برآمده از آن ه 1396بدون تردید اعتراضات دی ماه 

 در هم شکست. ،و گفتمان اعتراضی در ایراندر فضای سیاسی و اجتماعی  ،را

یک سیر نزولی کمی و کیفی داشته است اما این دی ماه  ،96تا اردیبهشت  76ت از خرداد : اصالحا3

طلبان حتی بر روی طبقه متوسط را کامالً صالحسلطه گفتمانی ا ،بود که به معنای واقعی کلمه 1396

 از هم پاشاند.

طلبی دوگانه اصالح خورد از بین رفتنبه چشم می 1396اعتراضات دی ماه  ای که درترین نکته: مهم4

و هژمون شدن جدی دو گانه طبقه حاکمه و فرودستان بود این هژمونی  ،گرایی در فضای عمومیو اصول
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که  ،گرایانطلبان و اصولهای کودکانه برای نشان دادن پایان ماجرا به اصالحثنه به صورت جر و بح

های حاشیه ،ای است که در آنروع دورهو ش ،ذف آنان از نمایندگی سیاسِی اعتراضات اجتماعیبه شکل ح

 ،گرایانطلبان و اصولای از اصالحهای عمدهظاهراً راست و چپ از بدنه حاکمیت فاصله گرفته و بخش

 در حفظ وضعیت موجود به لحاظ استراتژیک به پیوندی امنیتی و آگاهانه دست زدند. 

بقه متوسط و رقبای سیاسی خود در توانست طشاهد بودیم که حاکمیت می ،1388اعتراضات  در :5

درون حاکمیت را از موضع قدرت سرکوب کند این اعتماد به نفس و اطمینان خاطر از به عمق نرسیدن 

داد نیروهای امنیتی گویا های خیابانی هم خود را نشان میحتی در شکل سرکوب ،ضات اجتماعیاعترا

است و موجب فروپاشی کنترل امنیتی آنان سازی خیالشان از اینکه این وضعیت فقط در حد بحران

اما از موضع ضعف بود دستپاچگی نیروهای  1396شود راحت بود سرکوب اعتراضات دی ماه نمی

در هر دو طیف حکومتی و در نفی اعتراضات  ،دارهای نزدیک به هم و لکنتر و موضع گیریسرکوبگ

کار و  ،نبش عامل دستپاچگی بود مطالبه نانی این جشد دید خاستگاه طبقاتی فرودستانهامالً میرا ک

 .توانست با ُمسّکن آرام گرداندتوانست نمایندگی کند و نه میآزادی را نه جناحی حکومتی می

 ! به سمت برپایی سوسیالیسم نیست تاریخ یک روند خود به خودی

که در شرایطی که پیچ تاریخی مهم قرار دارند چپ این امکان را دارد  نیروهای چپ در ایران در یک

گری در آن را ندارند دست به یک عروج امکان فهم و تحلیل وضعیت و دخالت ،سایر جریانات سیاسی

گیری نیروهای کشوری مهم در منطقه خاورمیانه است و قدرت ،ایران از بسیاری جهاتتاریخی بزند. 

خوش تغییر کند. از دستکشورهای خاورمیانه را  های اجتماعی درد مسیر جنبشتوانمی ،چپ در آن

طوری از معادالت حذف گردد که در  ،های خودسوی دیگر ممکن است جریان چپ به دلیل ضعف

های سیاسی و اجتماعی در مهوری اسالمی و دستیابی جامعه ایران به برخی آزادیصورت فروپاشی ج

 ای استفاده از شرایط جدید را نداشته باشد.فرصتی بر ،حکومت آینده
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توضیحاتی که پیشتر ارائه کردیم ما نویسندگان این کتاب معتقدیم که احتمال سرکوب و حذف بنا به 

از نظام جمهوری اسالمی به یک نظام جایگزین بسیار باالست.  طی فرآیند انتقال قدرت ،نیروهای چپ

در جهت  ،د که روال عادی تغییرات در جامعه ایرانپندارنعجیب است که بعضی نیروهای چپ می

های پررنگی از جبرباوری ست. چپهای گیری نیروهای چپ است. این نوع نگاه حاوی سویهرتقد

داری و برپایی سوسیالیسم نگاه توماتیک به سمت سقوط سرمایهجبرگرا به تاریخ به عنوان یک روند ا

داری ههای قصه شاه و پریان تفاوت دارد. نظام سرماییشفرضکنند. اما مناسبات دنیای واقعی با پمی

نیروهای مادی قدرتمندی هستند که بدون  ،داری در کشورهای مختلف جهانهای سرمایهجهانی و دولت

داری به دلیل روابط روند. نظام سرمایهوزِن خود از میان نمیسنگ و همهم اعمال یک نیروی مادیِ 

گورکن نظام  ،های اقتصادیشود اما بحرانن وارد بحران دیگری میاز یک بحرا ،بنیادی خود

داری نیستند و تا زمانی که نیروی الزم برای برهم زدن مناسبات طبقاتی جامعه و جهان ایجاد سرمایه

 اش پیدا خواهد کرد.راهی برای ادامه بقا و سلطه ،های ادواری خوداین نظام از میان بحران ،نگردد

سانی که معتقدند گرمایش زمین افسانه ک ،قف این سیستم نابودی کره زمین است. در این نقطهحد نهایی تو

جدیدنظر در افکارشان بر است و به دنبال استخراج مواد معدنی از کره ماه و مریخ هستند هنوز در پی ت

اده از همه منابع زمین داران و دانشمنداِن در استخدام آنان در ذهن دارند استفاند. مسیری که سرمایهنیامده

ای دیگر است. آنها که باقی بمانند و نتوانند زمین را ندگی در سیارهو سپس ترک کردن آن به سمت ز

رسد پردازانه به نظر میدار و خیالمای اول بسیار خندهترک کنند مشکل خودشان است این داستان در ن

ها ها یا چینیاین نیست که به فرض آمریکایی اما وقتی به منطق آن توجه شود بسیار ترسناک است. مهم

به این کار شوند یا خیر. عدم وجود سقف و حدی برای توقف نظامی که بر پایه تضاد بین کار و موفق 

تضاد بین انسان و طبیعت و تضاد میان انسان با خودش بنا شده است  ،ان با انسانتضاد بین انس ،سرمایه

شود د برپا نمیخو بخشد. سوسیالیسم به خودیضرورت می ،جبرگرایانهبه لزوِم کنار گذاشتن باورهای 

 یابد.خود پایان نمیداری نیز خودبهو تخریب محیط زیست توسط سرمایه
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 و تهدیدهاها کانام – شرایط و تحوالت جهانی

دارد.  درصدی از اقتصاد جهانی را در اختیار 7/24آمریکا اولین اقتصاد جهان است که به تنهایی سهمی 

 ،ماشین جنگی جهان را در خدمت خود گرفته است. چین همچنین این کشور به لحاظ نظامی قدرتمندترین

جهانی است اما نیروی نظامی متناسب  درصد از کل اقتصاد 4/19دومین اقتصاد دنیا با سهمی نزدیک به 

آفریقای جنوبی  ،مچون هندهای نوظهور اقتصادی هبا این جایگاه اقتصادی ندارد. در دو دهه اخیر قدرت

اند. این کشورها که دارای جمعیت نظام سیاسی اقتصادی جهان تحمیل کرده و برزیل جایگاه خود را به

فنی و نیروی کار باالتر از کشورهای در حال توسعه هستند به کیفیت نیروی  ،منابع طبیعی فراوان ،باال

یک در حال رساندن خود به اقتصادهای بزرگ های تکنولوژسرعت به لحاظ انباشت سرمایه و پیشرفت

 قرن اخیر هستند.صنعتی دو 

 چین موفق به رسیدن به جایگاه اول در اقتصاد جهانی گردد و آمریکا 2030شود در سال بینی میپیش

را پشت سر بگذارد. به دلیل متناسب نبودن توان نظامی چین با جایگاه اقتصادی کنونی و همچنین تالش 

بینی است که کامال قابل پیش ،جهانی های نوظهور اقتصادی برای گرفتن سهم بیشتر از بازارشدید قدرت

ایجاد کند. زیرا در  های شدیدی را در نظم سیاسی جهانبحران ،این تحوالت در نظام اقتصادی جهانی

رین تبزرگ ،هر کشوری که جایگاه نخست اقتصادی را داشته در درجه اول ،طول تاریخ سرمایه داری

دارای هژمونی سیاسی بر  ،و با وجود همه اختالفاتنیروی نظامی جهان را نیز در اختیار داشته است 

امی و حرکت سریع چین به سمت تقویت افزایش بودجه نظ ،های این تحلیلنظم جهانی بوده است. از نشانه

قطب شمال و آفریقا  ،های نظامی این کشور در آسیای جنوب شرقیتر شدن سیاستتهاجمی ،قوای نظامی

تالش چین برای خنثی سازی  ،اری چین و آمریکاست. نشانه سومتشدید جنگ تج ،است. نشانه دیگر

اقتصادی و سیاسی در سطح  ،مختلف نظامی هایاز طریق ورود به پیمان ،قدرت نظامی ایاالت متحده

ه طور مثال رایج شدن جهان است که مورد استقبال دیگر کشورهای صنعتی جهان قرار گرفته است. ب

تالش برای مقابله با ابزارهای سلطه و  ،ایجاد سویفت روسی ،ملیتبادالت تجاری کشورها با پول 

های مقدماتِی روی گرداندن ظهور نشانه ،کسهمچون بانک جهانی تحت عنوان بری ،هژمونی اقتصادی
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هستند. در فضای جنگ سردی کشورهای جهان از نظام تبادل مبتنی بر دالر و تقویت پیمان شانگهای 

موضوع  ،ریکا در حال شکل گیری است به طور قطع یکی از مسائل کلیدیکه این بار میان چین و آم

ی فسیلی در چین بسیار باالست که بخش عمده آن هاتامین انرژی در چین است. میزان مصرف انرژی

 ،این انتقال انرژی تنگه باب المندب گردد مسیراز طریق کشورهای خاورمیانه و بعضا آفریقایی تامین می

در صورت بروز برخورد نظامی در هر  ،دریای چین است. همانند جنگ جهانی دوم اقیانوس هند و

انرژی به چین توسط آمریکا به عنوان هدف شماره یک در  مسیر انتقال ،سطحی میان چین و آمریکا

و تنگه هرمز را در اختیار دارد فعالیت  تمامی سواحل شمالی خلیج فارس ،اولویت خواهد بود. ایران

هایی که مسیر انتقال انرژی است هم از طریق گسیل شناورهای نظامی و هم از ن در آبنظامی ایرا

طی یک دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. همچنین از  ،پایه طریق گسترش برنامه موشکی دریا

 ای بر اقیانوس هند اعمال کرد. ایران تواناییستردهتوان قدرت مانور و کنترل گطریق سواحل ایران می

علی  ،نظامی و قدرت فنی الزم برای ایجاد یک نیروی دریایی قدرتمند را ندارد. ولی در کمال تعجب

استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران و توسعه سواحل آنجا را صادر کرده است و ای فرمان خامنه

اقیانوس اطلس  های نظامی بههای خود برای اعزام ناو گروهاز طرح همچنین فرماندهان نیروی دریایی

 گویند.سخن می

در ایفای مسئولیت نیروی دریایی است و در  ای اساسینقطهمنطقه مکران »گوید ای میچرا علی خامنه

 ؟ «های الزم را کرده و خواهیم کردخصوص احیای این منطقه به دولت نیز سفارش

های پنهانی چین و جمهوری اسالمی در مقابل ها است توافقچه که دلیل اجرای این سیاستما آن ،به عقیده

های ت. طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایجاد پایگاه نظامی دولتدشمن مشترکی به نام آمریکاس

های یکجانبه امه شورای امنیت سازمان ملل و تحریمخارجی در ایران ممنوع است. همچنین طبق قطعن

کشتی و تانک به ایران غیر قانونی است. اما  ،هلیکوپتر ،فروش تسلیحاتی مانند هواپیما ،یاالت متحدها

رعایت شدن یا نشدن قانون  ،یا یک جنگ داخلی ،را تصور کنیم که در اثر یک حمله نظامیبیائید حالتی 

چین از رعایت  ،ریکاداشته باشد یا با بروز اختالفات جدی میان چین و آماساسی اهمیتی برای کسی ن

http://mana.ir/fa/news/58667/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://mana.ir/fa/news/58667/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://mana.ir/fa/news/58667/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
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به تقویت  تواند همچین می ،های سازمان ملل سر باز بزند. در چنین شرایطیهای آمریکا و قطعنامهتحریم

نیروی دریایی و هوایی جمهوری اسالمی اقدام کند و هم از امکاناتی مانند تاسیساتی که در سواحل 

 انرژی به خاک خود استفاده نماید.ن در حال ساخت است در راستای دفاع از مسیر انتقال مکرا

قیق درباره روابط چین کنید که این تحلیل رنگ و بوی توهم توطئه دارد خودتان اقدام به تحاگر فکر می

( want daily) وانت دیلیو امریکا از یک طرف و روابط چین و ایران از سوی دیگر کنید. روزنامه 

به ارزش حدود یک میلیارد دالر در ازای  چاپ تایوان در گزارشی مدعی شد ایران تحت قراردادی

توسعه بزرگترین  ،رل استمولتیهای که نسل چهارم جنگنده 10-فروند جنگنده چنگدو جی 24دریافت 

 واگذار خواهد کرد.میدان نفتی خود را به چین 

" را گزینه مناسب پیش 10-"جی های چینیجنگنده ،تهرانهای با اشاره به لغو تحریم چاینا دیلیهمچنین 

سوم همسایگان ایران های نسل روی نیروی هوایی ایران ارزیابی کرده بود. زیرا قابلیت رقابت با جنگده

 .مانند ترکیه و عربستان را دارد

روسیه نیز که خبرهای همسو با دولت پوتین در روسیه و نظام جمهوری اسالمی را منتشر « اسپوتینک»

برداری از میدان نفتی آزادگان به چین سال حق بهره 20ه بود که قرار است به مدت کند خبر دادمی

 مهوری اسالمی چند هواپیمای نظامی بفروشد.واگذار شود تا این کشور به ج

مسئله برعکس چین است. روسیه یک ابرقدرت نظامی است. اما اقتصاد آن در رتبه  ،روسیهدر مورد 

درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد. روسیه علیرغم دارا بودن  99/1سیزدهم جهان است و فقط 

 پذیر است.ی در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا آسیببه شدت از لحاظ اقتصاد ،یک ماشین جنگی بزرگ

های دوجانبه و چند جانبه اقتصادی و گسترش کند از طریق ورود به پیمانسعی می به همین دلیل

ایران  ،خود را در مقابل ایاالت متحده تقویت کند. از این منظر ،با دیگر کشورهاهای نظامی همکاری

رای روسیه حکم کی و استراتژیک دارد. فعالً جمهوری اسالمی ایران ببرای روسیه دو نوع اهمیت تاکتی

یک وسیله دفاعی را دارد. جمهوری اسالمی به بهای نابودی منافع ملی و به جان خریدن انزوای ناشی 

ها را گرم کرده و آنها را مشغول نگاه افروزی در منطقه خاورمیانه توانسته است سر آمریکاییاز جنگ

https://www.isna.ir/news/94051609021/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-24-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.mizenaft.com/news/8168/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%DB%8C-10-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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جای کریمه سرگرم تروریسم باشد  روسیه چه چیزی بهتر از اینکه افکار عمومی جهان به دارند. برای

ی اسالمی و بخشی از توان لجستیک و منابع مالی آمریکا صرف نظارت و کنترل رفتارهای جمهور

 ها است.این همان بعد تاکتیکی رابطه روسیه و ایران از نگاه روس ؟شود

به قیمت سیه و ایران نیز وجود دارد. گرچه روسیه حاضر نیست یک بعد استراتژیک در رابطه رو 

به ایران تجهیزات الزم برای بازسازی نیروی  ،رویارویی مستقیم با شورای امنیت و ایاالت متحده آمریکا

صلی برای استفاده اما تجربه جنگ سوریه به خوبی نشان داد که برنامه مف ،نظامی هوایی و دریایی بدهد

 های احتمالِی آینده دارد. گهای ژئوپلیتیک ایران برای جنی و دریایی و پتانسیلاز حریم هوای

از آنجا که جمهوری اسالمی متحدی در منطقه و جهان ندارد توسط روسیه و چین مورد  ،در شرایط فعلی

 ،ه داشتن آخرین حامیان خوداستعمار اقتصادی قرار گرفته است. حکومت ایران مجبور است برای نگ

ای و جهانی آنان های منطقهه فرمان طرحصورت پیاپی به آنها امتیازات اقتصادی بدهد و گوش ببه 

ای از این همکاری نصیب خود کند. بدون اینکه بتواند به جز دریافت کاالهای پیش پا افتاده ثمره ،باشد

حادیه اروپا نظام روسیه و ات ،های نظیر چینقدرتاما نباید فراموش کرد تنها اهرم فشار آمریکا بر 

وزن اقتصادی جمهوری اسالمی  ،آمریکا است. در اقتصاد جهانی مبادالت مالی جهانی بر پایه دالر

محلی از اعراب ندارد که کشوری بخواهد برای رابطه با آن بهای دشمنی آمریکا را به جان بخرد. اما 

ز اشغال کریمه به خاک خود ادامه های روسیه بعد ابگیرد و تحریماگر جنگ تجاری آمریکا و چین باال 

تفاوت خواهد شد. خبرها حاکی از این است که ایاالت متحده قصد دارد بعد از تعیین مسئله م ،پیدا کند

 میلیارد دالری با اتحادیه اروپا شود. 200وارد یک جنگ تجاری  ،تکلیف جنگ تجاری خود با چین

روسیه و اتحادیه  ،ا آمریکا نیستن.د اما اتحاد چینوسیه قادر به رویارویی تجاری باتحادیه اروپا و ر

اروپا به همراه چند اقتصاد نوظهور جهانی علیه حاکمیت نظام تبادل مالی مبتنی بر دالر در آینده نه 

رای کنار زدن های مستقل تبادل بانکی و مالی اقدامی است که بایجاد کانال چندان دور اتفاق خواهد افتاد.

تیم مشاوران اقتصادی  ،ایمنهت آمریکا در اقتصاد جهان انجام خواهد گرفت. علی خانظارت و دخالت دول

اند. به عقیده ما عمر جمهوری او و هسته سخت قدرت در نظام جمهوری اسالمی به چنین امیدی دل بسته
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مند هصاد جهانی را ببیند و از آن بهردهد که وقع چنین تغییراتی در ساختار اقتاسالمی کفاف آنرا نمی

 شود. 

 ؟ ران کافی استآیا برای آمریکا فروپاشی نظام فعلی ای

ایاالت  ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم یک طرف همه منازعات اقتصادی و سیاسی در جهان امروز

باالیی است.  در تحوالت آینده جهانی ایران برای ایاالت متحده نیز دارای اهمیتمتحده آمریکا است. 

د را خواهد کرد تا رژیم جدید نهایت تالش خو ،روسه تغییری در ساختار سیاسی ایرانبنابراین در هر پ

های احتمالی آینده میان آمریکا با بایست متناسب با درگیریبا خود همسو کند. این همسویی می ایران را

ر های آن درفع مزاحمت ،وری اسالمیفقط به فروپاشی نظام جمه چین و روسیه باشد. دولت آمریکا

نخواهد بود. طبیعی است که برای رسیدن به چنین یمن و لبنان یا گرفتن امتیازات کوچک قانع  ،عراق

سوسیالیست و مارکسیست از معادالت  ،آمریکا نهایت تالش خود را برای حذف نیروهای چپ ،هدفی

به صورت مستقیم ی این کار الزم نیست آمریکا خود مربوط به تغییر رژیم در ایران انجام خواهد داد. برا

ها انجام دادند و حکومت را به واک این کار را برای آمریکاییوارد عمل شود. همانطور که شاه و سا

جمهوری اسالمی نیز در پایان کار خود دارد با تشدید اقدامات امنیتی و تکمیل  ،اسالمگرایان سپردند

ها حکومت را دو دستی به یک یستسوسیال ها ومارکسیست ،هاکالیستسندی ،سال حذف چپها 40پروژه 

 کند.یکا تقدیم میآلترناتیو مطیع آمر

برای چین و روسیه اصوالً هیچ جناحی از اپوزیسیون ایران و هیچ نوع آلترناتیو احتمالی موضوعیت 

ممکن از این نظام و  فادهبقای آن و نهایت است ،ندارد. دغدغه چین و روسیه دفاع از نظام فعلی ایران

 کشور ایران برای اهداف استراتژیک خودشان است. امکانات

پوشهای چینی و روسی که برای سرکوب پاش و زرهها آبماشین ،رات تجهیزات ضد شورشصاد

نیز مورد استفاده قرار گرفت سندی در  1396به ایران صادر شد و در دیماه  1388اعتراضات سال 

 ل است.تایید این تحلی
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 نده سیاسی و اجتماعی ایرانبرای آی یسناریوهای

ورد آینده سیاسی ایران را در نظر بگیریم آنچه که اتفاق خواهد افتاد یایید همه احتماالت ممکن در مب

 های زیر خواهد بود:اصوال یکی از حالت

موجود بین این نظام و استحاله جمهوری اسالمی به هر نوع رژیمی که بخشی از تضادهای  .1

 ش دهد.قدرتهای جهانی را کاه

به همراه اتحاد کشورهای منطقه علیه نظام های اقتصادی و فشارهای سیاسی ممکن است تشدید تحریم

در نهایت کار را به جایی برساند که به وضعیتی مشابه وضعیت عراق پیش از حمله  ،جمهوری اسالمی

محدود به فروش  ،هاتنها ارتباطات اقتصادی ایران با سایر کشور ،نظامی آمریکا برسیم. در این حالت

خواهد بود. از آنجایی که تجربه عراق پیش چشم حاکمان ایران مقدار اندکی نفت برای تامین غذا و دارو 

 ،است و در ایران پتانسیل اعتراضات سیاسی و اجتماعی بیش از جامعه آن زمان عراق وجود دارد

برای تغییر  ،ساختار قدرتای در درون یابانی ممکن است موجب تالش هستهافزایش اعتراضات خ

ای شود. از آنجایی که این تغییرات نیاز های منطقهو تغییر سیاستبرقراری ارتباط با آمریکا  ،وضعیت

 گردد.این اقدامات منجر به استحاله نظام سیاسی ایران می ،به تحول اساسی در ایدئولوژی نظام حاکم دارد

بهبود موقت و نسبی شرایط اقتصادی و  ،وابط خارجیکاهش تنش در ر ،از اثرات محتمل این استحاله

 های سیاسی در داخل کشور خواهد بود. رکوب آزادیمعیشتی و س

 انقالب سیاسی و اجتماعی .2

سرنگونی رژیم سیاسی ایران در اثر یک انقالب است. انقالبی سیاسی که در اثر  ،گزینه محتمل بعدی

ا و خارج شدن کنترل آن از دست همه نیروهای سیاسی هانباشت اعتراضات و کشیده شدن آن به خیابان

شهر در بیشتر  100شاهد آن بودیم به جای  96فرض کنید حوادثی که در دی ماه  ،طور مثال رخ دهد به

ی کوتاه آزاد ور شود و پتانسیل اعتراضی انباشه شده به صورت انفجاری و در زماننقاط ایران شعله

است موجب سرنگونی رژیم حاکم گردد. احتمال دیگر آن  ،وهای سیاسیگردیده و به دور از انتظار نیر
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 ،که یک نیروی سیاسی عمده از طریق درگیر کردن یک طبقه اجتماعی یا مدیریت پتانسیل اعتراضی

 تحوالت انقالب را به قصد سرنگونی نظام پیش ببرد.

به صورت ناگهانی و  96 مانند اعتراضات دی ماه ،یل اعتراضی در ایراناحتمال دیگر آنکه پتانس

 ،وت که در هنگام کشاکش این نیرو با حکومت و مستهلک کردن نظامبا این تفا ،غافلگیر کننده آزاد شود

بتواند ضربه آخر را برای سرنگونی نظام  ،یک جناح سیاسی با کشاندن پایگاه اجتماعی خود به خیابان

ن مانورهایی هستند اصالحطلبان با بخشی از طبقه د کند. فقط دو گروه سیاسی قادر به انجام چنیحاکم وار

وز حامی آنان است یا حلقه اطرافیان احمدی نژاد با بسیج حاشیه نشینان و فرودستان مذهبی. متوسط که هن

ابانی کرده و های خیممکن است هر دو گروه به صورت همزمان اقدام به اردوکشی ،در چنین وضعیتی

د بود. در نژاد خواهین وضعیت به احتمال زیاد دست باال با حلقه احمدیمقابل یکدیگر قرار بگیرند در ا

این تحلیل نباید فراموش کرد که در شرایط موجود برآوردی از این وجود ندارد که چند درصد طبقه 

گذاری حلقه سال سرمایه طلبان هستند. همچنین مشخص نیست ثمره هشتمتوسط هنوز حامی اصالح

ز رانده شدن از قدرت های اجتماعی این حلقه در دوره بعد الت نهم و دهم و فعالیتنژاد طی دو دواحمدی

فراموش  ،به جلب چه پتانسیل اجتماعی منجر شده است. برای ترسیم این بخش از تحلیل در ذهن خود

در اثر اعتراضات  ،شدن ساختار حاکمیتفرض بروز این کنش خیابانی را متزلزل نکنید که ما پیش

طلبان و نه حلقه نه اصالح ایم. چون در حالت عادیدر نظر گرفته 96ا بزرگتر از دی ماه مشابه ی

 نژاد رو در روی نظام قرار نخواهند گرفت. احمدی

فاق این است که اعتراضاتی مشابه آنچه در بهار عربی ات ،حالت ممکن بعدی برای وقوع انقالب سیاسی

 ،انپرستار ،معلمان ،کارگران) ای از نیروهای اجتماعیجبهه ،آن افتاد در ایران جریان پیدا کند و متعاقب

اپوزیسیون و یا حتی پوزیسیون( یا هر دو شکل ) .. ( یا ائتالفی از نیروهای سیاسی.زنان و ،دانشجویان

 یئت موسسان رقم بزند. بگیرد و آینده سیاسی ایران را در قالب یک شورای انتقالی یا ه

 

 یا براندازی نظام( به قصد دفاع از) کودتا .3
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 در آینده سیاسی ایران محتمل است: سه حالت برای وقوع رخدادی مانند کودتا 

های غیر همه جناح ،وارد عمل شده و در دفاع از هسته سخت قدرت ،بخشی از نیروهای نظامی یک:

ودتاگر با د اعتراضات خیابانی را سرکوب نماید یا نیروی کهمسو با آن را کنار بزند و با خشونت شدی

 ود به دست گیرد و جایگزینی برای دولت شود. حفظ جایگاه والیت فقیه مناسبات اجرایی کشور را خ

در این حالت نیروی نظامی مورد بحث سپاه پاسداران خواهد بود و به صورت یکپارچه و هماهنگ با 

 آورد... برنامه خود را به اجرا در خواهد .پلیس و ،جبسی ،صدا و سیما ،قوه قضائیه

هایی همچون به بهانه ،نیروهای نظامی به واسطه بخشی از ،یک جناح سیاسی در ساختار قدرت دو:

ترین گروه .. کودتا کند. محتمل.ممانعت از بروز جنگ و ،حفظ تمامیت ارضی کشور ،حفظ امنیت ملی

ها به اعتدالیجناح موسوم  ،یا هماهنگی با آنان در وضعیت کنونیسیاسی برای درخواست از نظامیان 

بق امنیتی هستند و ساختار قدرت در جمهوری اسالمی را ها( همگی دارای سوابنفش) هاهستند. اعتدالی

باید به سراغ چه کسی  ،دانند در نظام جمهوری اسالمی برای چه کاریشناسند. آنها میبسیار خوب می

 در این نظام باخبر هستند.بی از نقاط قدرت و نقاط ضعف نظام و صاحبان قدرت بروند. به خو

ز نیروهای نظامی پایتخت را با خود همراه کند و در قالب یک یک قدرت خارجی بتواند بخشی ا سه:

ضربه برق آسا با حذف رهبر یا تعدادی از مقامات بلندپایه جمهوری اسالمی و اعالم این خبر در رادیو 

 اقداماِت بعدِی هماهنگ شده بگشاید. شاکله نظام را متالشی کند و راه را برای ،ویزیونو تل

کامی که در کشور ترکیه و علیه رژیم اردوغان روی داد. با وجود آنکه بسیار چیزی شبیه به کودتای نا

رت گفته شد که این کودتا کار خود دولت اردوغان برای سرکوب مخالفان خود بوده است اما در صو

رسید. در شب کودتا کار رژیم اردغان به پایان می موفقیت کودتاگران در دستگیری یا ترور اردوغان

ارتش ترکیه با استفاده از سه هلیکوپتر به مارماریس رفتند تا اردوغان را در هتل محل  کماندوی 44

نیروی کودتا کننده  ،ااقامتش دستگیر و یا بکشند. آنها موفق نشدند و کودتا شکست خورد. در این کودت

  آسا را به اجرا در آورد.مل برقیک گروه کوچک بود و شیوه ع
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های اینترنتی فرزند شاه سابق ایران به نیروهای نظامی ایران است شاهد پیامنکته قابل ذکر اینکه مدتی 

آزادی و افرادی نظیر هستیم. کار او تقلیدی ناشیانه از کار روح هللا خمینی است که با واسطه نهضت 

طریق اعضای نهضت آزادی با دول آمریکا و فرماندهان ارتش شد. خمینی از مهندس بازرگان انجام می

کوپری که خمینی سوار آن بود به دستور فرماندهان ارتش شاهنشاهی در اط بر قرار کرده بود. هلیارتب

ل داد که اگر نظامیان از او حمایت کنند اختیار او قرار گرفته بود. خمینی در سخنرانی بهشت زهرا قو

 اهد کرد.آنها را محاکمه نخو

بایست وزنی برای بازمانده خاندان پهلوی یران میای معتقد هستند که در بررسی احتمال کودتا در اعده

پرست ارتش محبوبیت خود برای راضی کردن قسمتی از فرماندهان وطن قائل شد. شاید آنان بتوانند از

ای های منطقهع مالی و اطالعاتی قدرته کرده و کودتایی را با حمایت آمریکا یا با استفاده از مناباستفاد

ن صورت بدهد. این به هر حال یک احتمال است اما احتمالی با اعتبار نزدیک نظیر اسرائیل و عربستا

 به صفر.

ایران به کلی بی اطالع هستند.  کسانی که چنین تصوری دارند باید بدانند از تغییرات نیروهای نظامی در

ازی مستقل بازسهای یگر لشگری ندارد. ساختار ارتش تحت عنوان تیپنیروی زمینی ارتش در ایران د

پاکسازی یا  ،سال عمر جمهوری اسالمی اعدام 40شده است. تمامی فرماندهان قدیمی ارتش در طی 

های مختلف ارتش منصوب ان فرماندهان بخشاند. به صورت پیاپی افرادی از سپاه به عنوبازنشسته شده

های بسیج اند. نیروه شدههای ارتش نیروهای سپاه پاسدارن و امکانات آنها چیده پادگاندر کنار هم اند.شده

اند و تسلط یک نیروی نظامی کودتا کننده بدون وجود در سطح کلیه شهرها و روستاهای ایران مسلح شده

 اند.را از بین برده هماهنگی در خود بدنه نظام

بسیار  1357هللا خمینی در سال ایران با وضعیت روحضمن اینکه وضعیت امروز فرزند شاه سابق 

 ت. تنها چیزی که او فعالً در جنته دارد عبارت است از:متفاوت اس

 شعارهایی که به یاد پدر بزرگ و پدر او در نفی جمهوری اسالمی اسالمی داده شده است. -

 اندند توئیتری که تشکیل نوعی ارتش سایبری را دادهچند با -
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تفریحی خود های و سایر برنامه بفرمائید شام ،الی برنامه استیجای که در البهزیون ماهوارهیک تلوی -

 کند.هایی در حمایت از خاندان پهلوی پخش میبرنامه

چیزهایی بسیار بیشتر و بزرگتری نیاز مذاکره با ارتش و انجام یک کودتا به  ،برای هماهنگی با آمریکا

اه یا به دهیم. سپقدر بی معنا است که وقتی برای بررسی آن اختصاص نمیاست. مذاکره با سپاه نیز آن

کند یا در هماهنگی با یک جناح درونی قدرت در جمهوری اسالمی. سپاه برای نفع خودش کودتا می

 ار و امکانات سپاه و بسیج مانع از کودتای ارتش است.کند. ساختبازماندگان خاندان پهلوی کودتا نمی

 

 

 

 رهای منطقه یا اشغال نظامی توسط آمریکا(کشو) جنگ .4

 شدن ایران در جنگ محتمل است: دو حالت برای درگیر

های خود بعد از خروج آمریکا از برجام و در نتیجه از بین رفتن عمل نکردن اتحادیه اروپا به قول :1-4

مهوری اسالمی از تنها راه حل باقیمانده برای ج ،. در شرایط تحریم اقتصادی آمریکاکامل این توافق

ت تسلیحات اتمی است. بنا به اظهارات بسیار روشن ای و تالش برای ساخهای هستهسرگیری فعالیت

ای به حمالت نقطه ،مقامات آمریکایی و سران رژیم اسرائیل واکنش به چنین اقدامی در کمترین حالت

چنین وضعیتی سه امکان قابل ای است به دنبال ای ایران و متوقف کردن برنامه هستهسیسات هستهتا

 تصور است:

سیاسی از درون حاکمیت و همراه شدن بخشی از نظامیان با آن برای اجرای دخالت یک میانجی الف( 

 یک کودتا.

های احتمالی جمهوری اسالمی شپیرو واکن ،کشیده شدن اجباری آمریکا به طرح اشغال نظامی ایرانب( 

  ای.به این حمالت نقطه
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با ایاالت متحده و  گیری که توان برخورد نظامیدن جمهوری اسالمی پیرو این نتیجهتسلیم ش پ(

 .همپیمانان آن را ندارد مذاکره و تالش برای کاهش تنش از طریق توافق با آمریکا

ر سوریه به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشده به این خاطر اگر تاکنون تقابل جمهوری اسالمی با اسرائیل د

نشده است. اصلی دو کشور به صورت مستقیم توسط طرف دیگر هدف قرار گرفته است که خاک 

اسرائیل تا کنون بارها به مواضع سپاه پاسداران در سوریه حمله کرده و تعداد از آنان را کشته است اما 

داند اسرائیل یک کشور اتمی است و ت سکوت کرده است زیرا میجمهوری اسالمی در مقابل این حمال

ه در مقابل امکانات نظامی های سپاهوایی ایران قدرت درگیری با اسرائیل را ندارد. موشکنیروی 

باعث  نقش یک قمه در برابر یک اسلحه گرم را دارند. وجود سالح سرد نوعی خطر است و ،اسرائیل

رد و در اختیار دارد احتیاط کند اما زمانی که ماشه کشیده شود از سالح سشود طرفی که اسلحه گرم می

 قمه کاری کاری ساخته نیست.

های همه جانبه ایاالت متحده ادامه پیدا کند به این امید در برابر تحریممقاومت جمهوری اسالمی  :2-4

بگیرند و دوباره آمریکا ها قدرت را به دست دموکرات ،که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا

چرا که  ها نخواهند توانست ترامپ را شکست دهندراتبرجام را به رسمیت بشناسد اما در عمل دموک

ترین نرخ بیکاری در تاریخ ایاالت متحده را رقم زده و در شرایط رکود اقتصادِی پ پاییندولت ترام

عموماً مسئله اشتغال است  ،ج انتخابات کشورهاترین عامل اقتصادی تاثیرگذار بر نتایمهم ،حاکم بر جهان

جمهوری ها بتوانند ترامپ را در پایان دور اول ریاست محال دموکرات در ضمن حتی اگر بر فرض

خود شکست دهند نخواهند توانست وضعیت برجام را به قبل از روی کار آمدن ترامپ بازگردانند چرا 

در این وضعیت  خواه است.در اختیار نمایندگان جمهوری ،که اکثریت مجلس سنا و دادگاه عالی آمریکا

 تصور است:دو حالت قابل 

ادی ایران و منزوی کردن نظام سیاسی حاکم با برنامه ریزی بلندمدت برای فروپاشی نظام اقتصالف( 

 .برنامه نفت در برابر غذا و در نهایت اشغال نظامی با آمادگی کامل
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جمهوری اسالمی  ،بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتماالً انتخاب مجدد ترامپب( 

 شده است. به مذاکره با آمریکا بدهد که توضیح آن در بخش استحاله داده تن 

توان به دو نکته کلیدی های فوق برای آینده سیاسی ایران میبا نگاهی به سناریوهای محتمل و تحلیل

خواهان عدالت ،طلبانقاعدتاً اصالح ،های سیاسی داخل حاکمیتفت. نخست اینکه از میان جناحدست یا

سیاسی خود در ساختار قدرت بعد گوشه چشمی به آینده  ،ها و سپاهاعتدالی ،نژادی ها(احمدی) اسالمی

تنها  ،هاندوم اینکه مطابق این تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران و ج از جمهوری اسالمی دارند.

 نظام وحالی که برای بقای جمهوری اسالمی در کوتاه مدت و میان مدت قابل تصور است استحاله این 

نظام جمهوری اسالمی از صحنه  ،این تحلیل مصالحه با آمریکا است. در تمامی حاالت محتمل دیگر در

 سیاسی ایران رخت برخواهد بست.

 بافت سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسالمی

نمایندگان مجلس و فرماندهان فراری  ،دانشجویان راستگرا و تحکیمی ،هاجز گروهی شامل لیبرال به

توان از سازمان می ،تحده هستندر آمریکا که به نوعی ماده خام پروژه آلترناتیو سازی ایاالت مسپاه د

احزاب  ،ترکهویت طلبان  ،های مسلح ناسیونالیست عرب و بلوچگروه ،طلبانسلطنت ،مجاهدین خلق

خارج  ی اپوزیسیون جمهوری اسالمی دری تشکیل دهندهبه عنوان اجزای عمده ،های چپکردی و گروه

 از کشور نام برد.

 مجاهدین خلقسازمان : 1

ن خلق به رغم تضعیف آن بعد از سقوط حکومت صدام و خروج آنها از عراق همچنان سازمان مجاهدی

های دهند. جدای از سازماندهی و آموزشاپوزیسیون جمهوری اسالمی را تشکیل میترین بخش متشکل

المللی آنها به عنوان دو برگ برنده اصلی این باطات سیاسی بینباید به منابع مالی گسترده و ارت ،نظامی

گروه نگریست. نقطه ضعف بزرگ این گروه این است که با وجود حضور خانواده اعضای این سازمان 

ای که از بازداشت بعضی از این خانواده با ادعای همکاری برخی ایران و خبرهای جسته و گریخته در
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تاملی در  شود بدنه اجتماعی قابلهای خبری و حقوق بشری منتشر میدر سانهاز آنان با این سازمان 

بسیار منفی  ایران ندارند. همچنین نظر بخش بزرگی از افکار عمومی در ایران نسبت به این سازمان

کند با این است که همین امر تصور وقوع همدلی و همراهی از دورن ایران با این سازمان را منتفی می

این سازمان  ،ی آمریکاصورت پیش رفتن برنامه اشغال نظامی ایران توسط ناتو و به رهبر حال در

مکان رفتارهای خارج از ابزار مناسبی برای طرف مهاجم خواهد بود. زیرا آمریکا بدون واهمه از ا

 ،انتواند مطمئن باشد که این سازمان در صورت ورود به طرح اشغال نظامی ایرمی ،ی این گروهبرنامه

 اشت.های مهاجم خواهد دبرداری را از دولتنهایت اطاعت و فرمان

آنکه با وجود  ،ای که در این تحلیل بر آن پافشاری داریم آن است که سازمان مجاهدین خلقنکته

توانند در اعتراضات خیابانی در بین جمعیت حضور داشته باشند. اما امکانی هوادارانش در ایران می

رو در معادالت فتن هژمونی اعتراضات اجتماعی در ایران را ندارد محاسبه این نیبرای به دست گر

ه و تصمیم این کشور سیاسی و اجتماعی آینده ایران وابستگی کامل به ارتباط آن با دولت ایاالت متحد

 دارد.

 طلبان: سلطنت2

طلبان یک نیروی سلطنت داردتناسبی با میزان سازماندهی آنان ن ،هاتکرار اسم این گروه در رسانه

شد که درفش آن ارتش تگی یک ارتش تا زمانی حفط میسازماندهی شده نیستند در روزگار کهن همبس

 شد.کرد آن ارتش نیز از هم گسیخته میدرفش سقوط میماند زمانی که سرپا باقی می

شود اما در فضای یهایی برای همکاری و حفظ سازماندهی داده مبه سربازان آموزش ،هادر ارتش

های سیاسِی امکانی برای انجام مانور ،جتماعیهای اسازمان سیاسی و ارگان ،سیاسی بدون وجود حزب

طلبان وجود دارد جود ندارد. مناسباتی که اکنون میان سلطنتریزی شده و عمِل هماهنگ وبرنامه

ای لطنتِی سرنگون شده برای عدهمناسباتی مربوط به دوران کهن است. فرزند آخرین پادشاه از نظام س

جز خواست سرنگونی  ،ی ندارند و شاید بعضی از آنهاسیاسی و اجتماعی واحد ،که گرایش فکری

حکم درفش یک ارتش یا یک جماعت در روزگاران  ،ری نداشته باشندی دیگخواسته ،جمهوری اسالمی
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کنشگر که توانایی تغییر مناسبات  یک نیروی اجتماعی ،کهن را دارد. از این ترکیب و این ساز و کار

 آید.را داشته باشد بیرون نمی

پدربزرگِ رضا در مواردی شعارهایی در یادبود  ،1396ماه ادعا واقعیت دارد که در اعتراضات دیاین 

به وضوح نمادین است. فرودستان و مردمی که در اثر  ،پهلوی داده شده است. این شعارها و این یادبود

سیاسی  قانون اساسی ار نظر اقتصادی و 44های ابالغی اصل های توسعه و سیاستاجرای برنامه

اند سر داده« تمومه ماجرا اصولگرا دیگه ،طلباصالح»شعار  اندو به خیابان کشیده شده سرکوب شده

جهت  ،که بیشترین سنخیت و بیشترین امکان ،سوسیالیست و مارکسیست ،های چپاحزاب و سازمان

جمهوری اسالمی و  اند به دلیل سرکوب مستمر درری با این معترضان و این طبقات را داشتهگیارتباط

ها و اعتدالی ،طلبانه دست گیرند. اصالحاند نمایندگی این اعتراضات را بنتوانسته ،فقدان سازماندهی

اند و شده هراسان ،ای از اصولگرایان از فعال شدن این طبقات و این بخش از اجتماعهای عمدهبخش

لوگ شده و آنها را سازماندهی کنند. طبیعی طبیعی است نخواهند و نتوانند که با این معترضان وارد دیا

معترضان به گذشته چنگ بیاندازند و نام دشمن آخوندها  ،ماعیاست در نبود یک حزب یا یک مرجع اجت

 ! را به زبان بیاورند: رضا شاه

توانسته سازماندهی اعتراضات اجتماعی را مدیریت کند مذهب می ،عامل بعدی که به عنوان یک احتمال

عامل یکبار و برای همیشه این  ،سال اخیر 40ت که عملکرد نظام جمهوری اسالمی در طول بوده اس

 ،را از سازماندهی و عاملیت هدایت اعتراضات اجتماعی ایران حذف کرده است. اعتراضات دی ماه

های سیاسی و فرهنگی خاص خودش را دارد. ضدیت با صادی و خواستمطالبات اقت ،خاستگاه طبقاتی

این های انکار ناپذیر های سیاسی و اجتماعی از ویژگیدیکتاتوری مذهبی و کسب آزادیمذهب و 

 اعتراضات است.

های سیاسی و نهادهای مدنی در ایران وجود ندارد گرایی است وقتی احزاب و سازمانعامل دیگر ملی

و سیاسی در  متالشی کردن هر نوع سازماندهی اجتماعی ،همترین وظایف نیروهای امنیتیو یکی از م

قطع پیوندهای تاریخی نسل جدید با  ،ایران بوده است و به عالوه تمامی تالش ایدئولوژیک استبداد حاکم
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کی از گرایی به عنوان یتوان انتظار داشت ناسیونالیسم و ملیمی ،گذشته سیاسی و اجتماعی خود است

یاد آوردن گذشته درخشان خیالی های سیاسی برای مدیریت اعتراضات و به ترین ایدئولوژیدم دستی

گرایانه و نادیده گرفتن تاریخ و نمادهای ملی سر برآورند به خصوص اینکه ظاهراً ضدیت با افکار

عمر خود بوده  سال 40سیاسی ایران پیش از اسالم قسمتی از عملکرد نظام حاکم بر ایران در طول 

اند و گاهی با ی با یکدیگر رقیب و دشمن بودهاست ناسیونالیسم و مذهب آشنایان بسیار کهنی هستند گاه

می امکانی برای اتحاد این دو در جامعه ایران باقی نگذاشته است یکدیگر متحد. عملکرد جمهوری اسال

در چنین تحلیلی یافته خواهد  ،1396ه ما ریشه شعارهایی در دفاع از رضا شاه در میانه اعتراضات دی

طلبان بدنه اجتماعی وسیعی ندارد مگر اینکه سلطنت ،ف تصور رایجشد. با تمام این تفاسیر و بر خال

گذاری کنند و بخواهند آنان را به قدرت الیستی بر روی تک چهره سیاسی آنان سرمایهکشورهای امپری

 برسانند.

گروهی که در صورت جدی تر شدن بحث تغییر رژیم ایران طرف  امپریالیستی دوهای از منظر قدرت

سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلبان هستند. مجاهدین خلق  ،قرار خواهند گرفتبحث و البی 

ترین نیروی سیاسی اپوزیسیون ایران است. اما محبوبیت سیاسی و وجهه اجتماعی آنان شده اندهیسازم

ی غلتیدن به دامان یکی از منفورترین دیکتاتورهای منطقه خاورمیانه یعن آنترین به دالیل تاریخی که مهم

 به مبارزه طبقاتیپشت کردن  ،صدام حسین و همکاری با رژیم بعث در کشتار کردها در عملیات انفال

همان خوانش اسالمی مستضعفین که بنیانگذاران اولیه این سازمان داعیه دار آن بودند( و همپیمانی با )

از جامعه محبوب  جدی است. خاندان پهلوی در میان بخشیهای نئوکان آمریکا محل تردیدای هراست

بار بگوید خدا شاه را بیامرزد  10وزی هستند اما هیچ نوع سازماندهی ندارند. اینکه یک میلیون نفر ر

ران طلبان نیست. در حال حاضر مردم ایبه معنای وجود سازماندهی سیاسی و اجتماعی میان سلطنت

ها تومان هزینه به یلیونبرای چند روز تفریح و آفتاب گرفتن در ساحل مجبور هستند با صرف م

معیت ایران حسرت این را داشته باشند که میلیونی نفر از ج 60کشورهای خارجی بروند. ممکن است 

گشت ارشاد  پلیس و ،مانند زمان شاه به سواحل دریای خزر یا خلیج فارس بروند بدون اینکه خطر بسیج
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هزار تومان بخرد  100دارد گوشت کیلویی آنها را تهدید کند. ممکن است یک کارگر ایرانی که نه پول 

ای کمی بخواهد مانند زمان شاه برود تا سر کوچه و در میخانه دلش ،و نه توان مالی سفر و تفریح دارد

وش به حال مردم در زمان مشروب بخورد و چون در جمهوری اسالمی همه چیز ممنوع است بگوید خ

وری اسالمی و غیر انسانی بودن مبانی حکومت اسالمی شاه. اینها همه نشان از منفور بودن نظام جمه

 چیز دیگری است.دارد اما سازماندهی سیاسی 

که اکنون در خارج از  ،موسوی طلبان و اعضای سابق ستاد میرحسیناگر شاهد آن هستیم که اصالح

ه دهند برای آن است کطلبان هشدار میجدی و خطرناک بودن تحرکات سلطنت کشور هستند درباره

بله با این خطر پر خواهند خود را نزد جمهوری اسالمی محبوب کنند و نقش خودشان را برای مقامی

نه با شعار احیای سلطنت و نه با شعار برقراری  ،رنگ نمایند. بازمانده خانواده پهلوی به صورت مستقل

ام به اشغال نظامی اقد وزنی در تحوالت سیاسی و اجتماعی آینده ایران ندارد. اگر آمریکا ،جمهوری

رفت. حالت دیگر این است که آمریکا به صورت ایران کند امکان استفاده از این بازماندگان باال خواهد 

ئتالفی کند در این های اپوزیسیون ایران جهت ایجاد یک آلترناتیو اعلنی یا مخفی اقدام به دعوت از گروه

خش همسو با منافع ایاالت متحده پر رنگ خواهد حالت نیز نقش فرزند شاه سابق ایران به عنوان یک ب

 شد.

بخواهد نقش دیگری داشته باشد نیاز به یک بدنه اجتماعی سازماندهی شده  فرزند شاه سابق ایران اگر

کشور آمریکا ناتوان بوده است و هر از گاهی طلب در دارد. او فعالً از سازماندهی خود نیروهای سلطنت

گیرند. آن کسانی در ایران لویزیونهای لس آنجلسی او را به باد فحش میطلب دوآشته در تیک سلطنت

 کنش سیاسی ندارند و فقط ناظر هستند.« خدابیامرز»گویند ه به پدر او مینیز ک

 هستند هاسازی امپریالیست: نیروهایی که ماده خام اپوزیسیون3

 ،های اسالمیوحدت و انجمناعضای سابق دفتر تحکیم  ،مخملباف ،جوحقیقت ،سازگارا ،افشاری

المی که به آمریکا یا کشورهای دیگر پناهنده سفرا و مدیران فراری جمهوری اس ،فرماندهان نظامی
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ر مواقع بحرانی اند و دهای غربی بودهسازی از طرف قدرتهمیشه ماده خامی برای اپوزیسیون ،اندشده

ی اسالمی مورد استفاده آمریکا قرار بگیرند. توانند برای ساخت جایگزینی برای تغییر رژیم جمهورمی

 بینی است:شبرای این گروه دو حالت قابل پی

 ای برای اشغال نظامی ایران: نقش آنها در صورت وجود برنامه3-1

می و آمریکا به جایی برسد که آمریکا در سرنوشت جدال جمهوری اسال ،در صورتی که به هر طریقی

طبیعی ست همسوترین گروه سیاسی که  ،ام به اشغال نظامی ایران کندریزی شده اقدیک حمله برنامه

و آموزش خودش بوده است را به ایران منتقل کرده و آنرا به عنوان دولت موقت و بعدتر  تحت نظارت

 تقر کند.مس به عنوان بخشی از حکومت دائمی در ایران

مند به وری اسالمی که عالقه: نقش آنها در صورت روی کار آمدن حکومتی جدید به جای جمه3-2

 برقراری روابط دوستانه با آمریکا باشد.

در بخشهای قبلی توضیح داده شد. به جز در موردی که بهبود روابط ایران  ،مقدمات این بخش از تحلیل

هایی که به سقوط جمهوری در بقیه گزینه ،ساختار حاکم باشد و آمریکا از طریق استحاله درونی خود

آمریکا خواهد کرد  اقدام به بهبود روابط با ،ر شود حکومت جدید به احتمال نزدیک به یقیناسالمی منج

ها را رفع نماید. در صورتی که حکومت روی کار آمده بخواهد المللی از جمله تحریمتا مشکالت بین

ای حقوق از فشاره) ا آمریکا برقرار کند احتمال این وجود دارد که به طرق مختلفتر بروابطی نزدیک

ورود  ،بط با حکومت جدیِد روی کار آمده..( شرط آمریکا برای بهبود روا.بشری گرفته تا البی سیاسی و

 این جریاِن ساخته و پرداخته شده در آمریکا به ساختار قدرت جدید در ایران باشد.

اش برنامه آن است که حکومت آمریکا برای پیشبرد مقاصد جهانی و ،این قسمت از تحلیلنکته مهم در 

 برای ایران فقط دو راه حل دارد:

د از اجرای سیاستهایی که در عمل به وضعیت نفت در برابر غذا یا بدتر منجر : اشغال نظامی بع3-2-1

 شود.
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در منافع از طریق معامله با آلترناتیوهای گذاری روی نیروهای اپوزیسیون و مشارکت : سرمایه3-2-2

 مطیع نخواهند بود.که یکدست و کامالً  ،ائتالفی

هنوز نیروهایی  ،ای فارسی زباِن آمریکایی و انگلیسیههای گسترده رسانهاز آنجایی که با وجود تالش

ی که به صورت تخصصی در آمریکا در حال پرورش و سازماندهی هستند دارای هژمونی در فضا

در مقیاس سرنگونی جمهوری  گریبدنه اجتماعی الزم برای دخالت ،سیاسی ایران نبوده و از آن مهمتر

توان گفت هنوز دست باال در همه با قاطعیت می ،رنداسالمی و شرکت در مبارزات طبقاتی را ندا

 نیروهای اجتماعی داخل کشور است. با ،های محتمل درباره آینده سیاسی ایرانگزینه

دال چین و آمریکا و همچنین بنا به تحلیل ارائه شده در قسمت مناسبات جهانی و ج ،ته مهم دیگر اینکهنک

که دولت آمریکا صرفاً به جایگزینی حکومتی در ایران که منازعات روسیه و آمریکا نباید فکر کرد 

ایاالت متحده به حکومت  ،روابط بهتری با آمریکا داشته باشد قانع خواهد بود. برعکس روسیه و چین

برای جمهوری اسالمی خواهد بود که پیوندهای دلیل توانایی نظامی و اقتصادی خود به دنبال جایگزینی 

آمریکا به  ،قرار کند. اگر چنین تغییری در نظام سیاسی ایران به وقع بپیوندد استراتژیک با آمریکا بر

درت ترکیه حرکت خواهد کرد. سرعت در جهت مسلح کردن نظام جدید ایران و پر کردن خال ق

تواند به آمریکا بدهد را ا که کشوری مانند عربستان نمیهای طبیعی و انسانی ایران همه آنچه رویژگی

د کرد. صدور تسلیحات نظامی به کشوری مانند ایران نیاز به این تضمین دارد که تغییرات تامین خواه

یر و دائمی باشد. بنابراین حذف نیروهای چپ از ناپذبه وجود آمده و گردش به سمت آمریکا بازگشت

ایی ایران در دستور کار خواهد بود بر خالف نظام جمهوری اسالمی که توانتحوالت سیاسی و اجتماعی 

فنی الزم برای اشراف به نیروهای چپ در ایران را ندارد دولت آمریکا به دلیل تسلطی که بر محیط 

فراهم کرده و پروژه شناسایی و حذف نیروهای چپ را با دقت باال  اینترنت و ارتباطات دارد مقدمات را

 خواهد کرد.مدیریت 
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 ناسیونالیستهای : گروه4

یاز به یک ایدئولوژی ملی و زبان رسمی به عنوان عامل یکپارچه ساز با ظهور دولت مدرن در ایران ن

س شد. اشاره به گذشته باستانی و تثبیت کننده حاکمیت ملی برای اولین بار در فضای سیاسی ایران احسا

ریشه در زیست مشترک تمام مردم ساکن این منطقه داشته  تاکید بر اینکه مفهوم ملت ایران ،باشکوه

ملی های ها و هویتمومی رسمی بر پایه زبان رسمی و در نهایت سرکوب دیگر زبانآموزش ع ،است

عامل بروز شکاف قومی و ستم ملی  عرب و بلوچ در داخل مرزهای سیاسی ایران ،کرد ،همچون ترک

تی و زبانی در تاریخ معاصر ایران به دوشکل پاسخ گرفته در ایران بوده است. این نوع تبعیض هوی

 است:

چپ با نقد مرکزگرایی و دست گذاشتن بر تضاد مرکز و پیرامون و به رسمیت های الف( از طرف گروه

 شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت خود

های و قومیت هاهویت طلب قومی در میان ملتهای و گروه« ناسیونالیسم ملل تحت ستم»ی ب( شکل گیر

 تحت ستم

حکومت پهلوی  ،وهای مذهبی در معادالت سیاسی ایرانمرداد و جدی شدن نیر 28بعد از کودتای 

 خوانشی از مذهب شیعه را برای تقویت حاکمیت مرکزی به عنوان بال دیگر ایدئولوژی حکومتی خود

مذهبی با  –یدئولوژی ملی انتخاب کرد. بدین ترتیب ایدئولوژی مسلط حکومتی تا پایان دوره پهلوی ا

و شکل گیری نظام جمهوری اسالمی همین ایدئولوژی  57انقالب  محوریت ایدئولوژی ملی بود. با وقوع

 60دهه  روبنای سیاسی نظم جدید را در دست گرفت. با سرکوب چپ در ،این بار با محوریت مذهب

اجتماعی تضادهای قومی و ملی برای نمایندگی سیاسی و  کههایی توسط جمهوری اسالمی تنها گروه

  ها بودند.یونالیستهویت طلبان و ناس ،باقی ماندند

ها صرفا در تالش برای گرفتن حقوق و مطالبات اولیه سرکوب شده قومی و ملی خود برخی از این گروه

رالیسم در چهارچوب یکپارچگی سرزمینی ایران و گروهی دیگر به دنبال حق بخشی به دنبال فد ،هستند

که مربوط به های ها در هر معادلهروهعیین سرنوشت ملی و جدایی از مرز سیاسی ایران هستند. این گت
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بخشی از عوامل تعیین کننده هستند و باید در  ،دوران فروپاشی یا تزلزل امنیتی جمهوری اسالمی باشد

ر سطح نظری و عملی ها دها را گنجاند. اما باید در نظر گرفت هیچ کدام از این گروهیلی آنهر تحل

 م خواهند بود. ادعایی ندارند که خود جایگزین نظام حاک

 : اپوزیسیون چپ5

های چپ فعال در زمان نظام شاهنشاهی و در طول دهه در خارج کشور این گروه شامل بقایای سازمان

شور اند. در داخل کهای کوچک و فعاالن مستقلهمچنین گروه ،مت جمهوری اسالمیدر زمان حکو 60

فعاالن زنان و فعاالن  ،فعاالن دانشجویی ،گریفعاالن کار ،های سیاسیها و حلقهاین گروه شامل چهره

 .. هستند..محیط زیست و

یاسی و سازمانی ارتباط بخش خارج از کشور چپ با نیروهای داخل کشور بیش از آنکه ارتباطی س

ر هر دو بخش خارج و داخل کشور شدید ها در دبندیارتباطات شخصی است. اختالفات و دسته ،باشد

یافتگی هر دو بخش فاقد سازمان ،سرنگونی جمهوری اسالمی و کنش طبقاتی است. در مقیاس پروژه

بخش داخلی این گروه با  الزم و ارتباطات اجتماعی هستند. با این حال ارتباطات شخصی و پراکنده بین

.. وجود دارد. چیزی که بخش خارج .ها وقومیت ،نانز ،دانشجویان ،معلمان ،هایی همچون کارگرانگروه

این گروه برای کنش سیاسی و اجتماعی فاقد آن است. در مواردی که از ارتباط گروهی از بخش  کشورِ 

ای و رسانه ،شود این ارتباط محدودخارج کشوری نیروهای چپ با جریانات کارگری سخن گفته می

 ران.اط فکری بر پایه منافع مشترک با یک بدنه اجتماعی در ایبیشتر حالت تبلیغاتی دارد تا یک ارتب

به شدت سرکوب شده است. آنان نه در رژیم شاهنشاهی و نه در رژیم  ،این نیرو در هر دو بخش خود

اند با وجود فقدان یا به تعبیر بهتر امن( نداشته) انونیجمهوری اسالمی فرصتی برای فعالیت آزادانه یا ق

به  ،ود نیروهای این گروهشی و با وجود اختالفات شدید فکری که از بیرون دیده میارتباطات فیزیک

های اپوزیسیون ایرانی هستند. در عین لحاظ فکری دارای پیوستگی فکری باالتری نسبت به سایر گروه

 به کار عملی گسترده ندارند و از ابزارهای الزم برای انجام کنش در مقیاسحال چند دهه است که تجر

 .اندبوده بزرگ محروم
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امکانی  ،ادوام در بخش داخلی این گروه شکل نگیرد بخش خارج کشور آنتا زمانی که فعالیتی مستمر و ب

نیروهای  ،وی دیگرسازی خود و ایجاد ارتباط اجتماعی با داخل ایران نخواهد داشت. از سبرای فعال

جتماعی در مقیاسی فراتر از محافل کوچک مادامی که دست به کنش سیاسی و ا ،داخل کشوِر این گروه

در اختالفات تئوریک  ،یابی پیدا نخواهند کرد و بیشتر از گذشتهنی برای اتحاد و سازمانخود نزنند امکا

 و رتوریک اسیر خواهند شد. 

در فقدان یک دانش  ،های سیاسیوان گفت در شرایطی که سایر گروهتمی ،با وجود تمام تفاسیر فوق

و بعد از آن دچار سردرگمی  1396ه ادر به تحلیل وضعیت نیستند و در مقابل اعتراضات دی ماق ،طبقاتی

قادر به تحلیل و شناخت شرایط جامعه و تهیه  ،اند. هیچ نیروی سیاسی و اجتماعی به اندازه چپهاشده

 گیری و اثرگذاری بر این تحوالت را نخواهد بود.و کار الزم جهت ارتباطبرنامه و ساز 

طلب و های اصالحهای مبتنی بر دوگانهبندیبه شما نشان دادیم که صورت ،ر فصل دوم این کتابد

هایی نظیر دوران اصالحات و پرونده اتمی بندیاصولگرا یا نگاه به تاریخ معاصر ایران بر پایه تقسیم

 تا چه میزان ایجادکننده خطا است. 1388تقلب در انتخابات ریاست جمهوری  ایران و

و به  44های کلی اصل های توسعه و سیاستمههمین خطا و ناتوانی در درک و تحلیل نتایجِ اجرای برنا

های نئولیبرالِی تجویز شده از سوی قدرتهای اقتصادِی حال حاضر جهان است که در طور کلی نسخه

مورد  ،عبارت "برانداز" و "براندازی" را برای توصیف وضعیت ،حِش تحلیلی و فکرییک ضعف فا

ای و سیاسی مربوط ز تصورات اشتباه را بر فضای رسانهای ادهد و به دنبال آن زنجیرهاستفاده قرار می

 گرداند.به ایران حاکم می

 های این ادعا بسیار برجسته و کامالً روشن هستند.مستندات و نشانه

فعاالن  ،فعاالن صنفی دانشگاه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت 1396ماه  الف( در میانه اعتراضات دی

.. کردند شهادت بازداشت شدگان و نیروهای .مخالفان طرح کارورزی و ،دانشجویان چپ ،دانشجویی

ند. زیرا هیچ سنخیتی دهد که آنان از این لیست بازداشت در تعجب و شگفتی هستنشان می ،نزدیک به آنها

ین افراد وجود نداشته است. اما بنابر اظهارات پایگاه طبقاتی و حوزه فعالیت بعضی از ا ،بین افکار
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یابی مجدد و با تصور سازمان« نیروهای چپ»همگی آنان تحت عنوان  ،و قضات دادستان ،بازجوها

اند ن افراد مذهبی و کسانی وجود داشتهاند. در بین بازداشت شدگانیروهای چپ در دانشگاه بازداشت شده

های چپ طول عمر خود یک صفحه کتاب یا مقاله درباره اندیشه که صرفاً فعالیت هنری داشته و در

چه خبر »اند مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی از همه آنها سواالتی واحد داشته ،اند. با این حالنخوانده بوده

به نظر شما راهکار مقابله با این اعتراضات اقتصادی و »  ،«؟ تستحلیل شما از شرایط چی» ،«؟ است

چه کسانی ممکن است بتوانند این » ،«؟ اعتراضات گسترده خواهد شد یا خیر» ،«؟ ستسیاسی چی

 ...و« ؟ اعتراضات را نمایندگی کنند

 انگیزی به وجود آمده است:وضعیت شگفت

گری در بهترین شرایط دخالت ،ایلی و رسانهما از جهت امکانات ترین گروهتوان گفت ضعیفمی 

های اینترنتی و ایران را دارد. بررسی محتوای تولید شده در سایتاعتراضات طبقاتی جاری در 

با  ،دهد که فعاالن چپ در سطوح مختلف تحلیلنشان می ،های تلگرامی در طی یک سال اخیرکانال

 رایط دارند. ز شهای متفاوت همین درک و تحلیل را اصورتبندی

اند نیروهای به زعم سعی کرده ،احکام زندانهای سنگین و صدور نیروهای امنیتی از طریق تعیین وثیقه

خودشان چپ را در فضای تعلیق و انفعال متوقف سازند. اگر بپذیریم که نیروهای امنیتی از وجود 

این نوع برخورد و معلق نگه یل دل ،ای میان نیروهای چپ به خوبی مطلع هستنداختالف شخصی و فرقه

دانند فضای همدلی ایجاد شده بعد از یک بازداشت د. آنان میتوان آشکار کرداشتن نیروهای چپ را هم می

 ،ممکن است بسیاری از اختالفات موهوم را از بین برده و خود فرایند بازداشت دسته جمعی ،جمعیدسته

ین آنها شود. چیزی که در عمل هم با وجود این سبک از ر بتبدیل به جرقه ایجاد یک سازماندهی اولیه د

اتفاق افتاده است نیروهای فکری متضاد در مقابل دشمن مشترک به هم  ،وشمندانهبرخورد ظاهراً ه

 اند. نزدیک تر شده

های های سایبری وابسته به طراحان و مجریان طرحهای تعدیل ساختاری و سیاستب( واکنش تیم

ایران است  گیری نیروهای چپ درهراس آنان از امکان قدرت به خوبی نشان دهنده ،نیرانئولیبرال در ا
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اقتصاد  ،سیاست نامه ،های سایبری با اسامی مهرنامهافزایش حجم مطالب منتشر شده از طرف این تیم

ها گاهنشعلیه مارکسیسم و علیه دانشجویانی که در دا ،.. علیه اندیشه چپ.شهروند و ،اندیشه پویا ،نامه

و تند  انند هفت تپه و فوالد اهوازبه فعالیت صنفی مشغول هستند و علیه رهبران کارگری اعتراضاتی م

گواه دیگری بر درستی  ،های امنیتی علیه نیروهای چپشدن لحن آنان و تبدیل این تولید محتوی به بولتن

 تحلیل ارائه شده است.

طلب و عریان شدن رویکرد امنیتی آنان نسبت ی اصالحاواکنش نیروه ،ج( نشانه دیگر صحت این نگاه

.. است از نسبت دادن .اعتراضات کارگری و ،اعتراضات دانشجویی ،1396به اعتراضات دی ماه 

حوادث دی ماه در تهران به عمل چند دانشجوی مارکسیست گرفته تا کرکس خواندن معترضین و دسیسه 

 ست.های ناشی از دستپاچگی و هراس از این هذیانهای آشکاری اخواندن این اعتراضات نمونه

گیری با نیروهای چپ و برای ارتباط ،نژادتالش علنی حلقه طرفداران احمدی ،د( گواه دیگر این مسئله

است. تالشی که با واکنش بسیار منفی نیروهای « چپ توحیدی»تالش برای مقبولیت یافتن تحت عنوان 

در کنار  ،نژادنشان دادیم که دولت احمدی ،سر فصل دوم این کتابچپ مواجه شده است ما نیز در سرا

متهمان  ،ای و مشاوران اقتصادی و نهادهای وابسته به ویبعد از علی خامنه ،ی رفسنجانیدولت هاشم

 ردیف دوم وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان ایران هستند.

متهم شماره یک اجرای  ،سال اخیر 22ین است که برای اولین بار در ا ،ه( از دیگر مستندات قابل تامل

ها وارد میدان شده مستقیماً برای اعالم خطر درباره چپها و مارکسیست ،ی نئولیبرالی در ایرانهاسیاست

 است.

های که از تندروترین اعضای هسته سخت قدرت در ایران است و با اخذ بودجه ،محمد تقی مصباح یزدی

ولوژیک رهبر گاه و پشت گرمی ایدئردی تحت نام موسسه پژوهشی امام خمینی به عنوان تکیهمیلیا

ای نقش های فاشیستی حامی علی خامنهکند و در تربیت نیروهای فشار و گروهجمهوری اسالمی عمل می

 گفته است: 1397دی  8دارد در سخنان خود به تاریخ 
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در همه  ،تا پیش از این« شد.اگر تدبیر رهبری نبود در ایران هم احزاب مارکسیست تأسیس می»

لبان درباره طهای منتشر شده از سوی اصالحهای وابسته به سپاه و روایتسایت ،های صدا و سیماروایت

ها و کشتار کوب سیاسی مارکسیستای اطالعی از سرشد که علی خامنهای چنین مطرح میعلی خامنه

های های سرکوب اینچنینی زاویه دارد. سایتنداشته است و با پروژه 60زندانیان سیاسی ایران در دهه 

ً مشغول کوبیدن بر این طبل هستند که او عالقه و افری به ایجاد فضای باز و نزدیک به رهبر دائما

 های آزاد اندیشی در دانشگاه دارد.کرسی

آوری مکند و بر جمعتا زمانی که یک درصد جامعه از خون بقیه جامعه می»یزدی گفته است: مصباح 

 ،ها ادامه خواهد داشت امروز در بسیاری از کشورهاها و نزاعشوند این کشمکشتر میحریص ،ثروت

 ی در حال ایجاد شدن هستند چه بسا در کشورهای اسالمی نیز احزاب مارکسیستیهای مارکسیستحزب

شاید  ،که هیچ اعتقادی به دین ندارند دوباره احیا شوند اگر وجود مقام معظم رهبری و تدبیر ایشان نبود

 ،اههایی ایجاد شده بود تدبیر حکیمانه ایشان است که با توجه به اولویتدر کشور ما نیز چنین حزب

 «ها گرفته است.اند و شعار را از دست سوسیالیستوضع را کنترل کرده

چه ناشی از درایت  ،های مارکسیستیبه نبود فضای فعالیت و امکان رشد جریان ،رافی چنین آشکاراعت

ها در مارکسیست»ساله این ادعا که  40رهبر و چه ناشی از قدرت چماق داران او باشد تشت رسوایی 

 را از بام به زمین افکنده است. « ه اجتماعی ندارندگاایران پای

 بعدی بحث بندی و تعیین سطحجمع

سپاه و همه بازیگران فرایند  ،روحانیون ،طلباناصالح ،هالیبرال ،مجاهدین ،طلبانسلطنت ،هانئولیبرال

اک نظر ایران اشترهای چپ و جرایانت چپگرا در در لزوم سرکوب اندیشه ،تغییر حکومت در ایران

این  ،و اجتماعی در ایران و تغییر ماهیت اعتراضات سیاسی 1396دارند. بعد از اعتراضات دی ماه 

 اشتراک نظر در حال تبدیل شدن به یک وحدت در عمل است.

https://www.isna.ir/news/97100804203/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://www.isna.ir/news/97100804203/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://www.isna.ir/news/97100804203/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3
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دهد که در صورت همراهی آنان با خود در پسر شاه سابق ایران خطاب به نیروهای مسلح ایران پیام می

فر به پسر شاه سابق خواهند شد و شغل آنان محفوط خواهد بود. محمد عطریانی محاکمه نحکومت بعد

گوید به ایران برگردد و به فعالیت خود ادامه بدهد. اینها کسانی هستند که علیه فعاالن دانشجویی یران میا

 د.انبه ظن اینکه ممکن است تفکرات مارکسیستی داشته باشند اتهامات امنیتی مطرح کرده

ی اقتصادی آن هاگوید که با آمریکا وارد توافق شود تا از مزیتطاب به جمهوری اسالمی میترامپ خ

مند شود. علی شمخانی که برای مذاکره با طالبان به افغانستان سفر کرده است از مراجعه دو مقام بهره

اند ریکایی ادعا کردهمقامات آم های کویتی به نقل ازدهد. روزنامهآمریکایی برای پیشنهاد مذاکره خبر می

های دو کشور با دیپلمات ،ت مذاکره با آمریکاای مبنی بر ممنوعیهای علی خامنهکه با وجود صحبت

اند که مذاکرات موشکی بین ایران و های فرانسوی به تازگی افشاکردهاند. دیپلماتیکدیگر مالقات داشته

 اتحادیه اروپا در جریان است.

کودتا علیه  ،کودتا به نفع جمهوری اسالمی ،های استحاله درونیز روشکه هر یک ادر صورتی 

 ،اشغال نظامی ایران توسط آمریکا و روی کار آمدن آلترناتیو ساخت آمریکا ،اسالمی جمهوری

در صدر فهرست  ،طلبان و... به وقوع بپیوندد نیروهای مارکسیست و چپ ایرانگیری اصالحقدرت

ها هیچ پشتوانه و قدرتی به جز ارتباط و سازماندهی و حمایت د گرفت. چپقرار خواهنحذف و پاکسازی 

 .. در مقابل این وضعیت ندارند..ها واقلیت ،دانشجویان ،زنان ،معلمان ،ه کارگرطبق

 ،ها در شرایط حادنشان داد که اقلیت ،گرای کرد با نظامیان آمریکاهای چپجنگ سوریه و اتحاد گروه

بنا به ضرورت تمایل به ایجاد رابطه با قدرت برتر معادالت را از خود نشان ظ بقای خود برای حف

 های مذهبی نیز با این احتمال جدی مواجه هستند.های قومی و اقلیتخواهند داد. اقلیت

های مرزی ایران کار را برای فعالیت هر آلترناتیو های مذهبی مسلح در استانضمن اینکه وجود گروه

انایی عراق یا ترکیه تو ،هد کرد. ناگفته پیداست که یک گروه مسلح در مرز پاکستانی دشوار خوامترق

های قومی یا مذهبی اعمال کسب قدرت سیاسی در کل ایران را ندارند. وقتی تبعیض مضاعف به اقلیت

های ولتشود و این مردم راهی برای دفاع از خود در مقابل اذیت و آزار حکومت مرکزی ندارند دمی
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ها با آغوش ین گروهکنند. بعضی از اجی از موقعیت سواستفاده کرده و دست دوستی خود را دراز میخار

استفاده از خاک کشورهای همسایه و امکانات  ،باز سرسپردگی با هدف کسب حمایت مالی و سپر امنیتی

 پذیرند.نظامی را می

کنند. در کشورهای دیگر برقرار میپلماتیک با برخی دیگر هویت مستقل خود را حفظ کرده و روابط دی

ها نیست. بلکه صحبت از این گروههای در تحلیل سیاستاینجا هدف قضاوت اخالقی و رویکرد ارزشی 

لزوما به  .شودها میشرایط زمانی و مکانی ای است که منجر به تصمیمات متفاوت از سوی این گروه

 د. شوسرسپردگی و سیاست اتکالی منجر نمی

 ،جانکشورهای خلیج فارس و ترکیه دارای حکومتهای اسالمگرا هستند. آذربای ،عراق ،پاکستان

تاجیکستان کشورهای حاصل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هستند. همه این  ،ترکمنستان ،ارمنستان

نی یک چپگرا و مارکسیست حساسیت دارند و با آنها دشمن هستند. اگر زماهای کشورها نسبت به گروه

ونالیست یا مذهبی در های مسلح ناسیتیو چپ در ایران شکل بگیرد نباید غافلگیر شد از اینکه گروهآلترنا

ای خود به شدت علیه این نیروی مترقی وارد عمل مرزهای ایران به دستور حامیان جهانی و منطقه

 شوند.

ش از اجتماع بسیار قدرتمند انسیل این بخمسئله در اوج پیچیدگی خود قرار دارد با اینکه پت ،در مورد زنان

ز مردانی است که به برابری حقوق زنان و مردان است و شامل نیمی از جمعیت کشور به عالوه بخشی ا

اعتقاد دارند با این حال فاقد سازماندهی هستند. اگر احتماالً افرادی بخواهند ادعایی خالف این را مطرح 

های زماندهی نیرومند در این حوزه وجود دارد با فکتش زنان با ساجنب ،کنند و اعالم کنند در ایران

 توان نادرستی ادعای آنان را ثابت کرد. می ،نصریح از خود فعاالن زنا

های ایرانی نفوذ و فعالیت دارند. با وجود اشتراکات در هر دو جریان چپ و راست در بین فمنیست

ه و فعالیت آنان متفاوت است. بنابراین های نگاریشهاهداف و  ،پایگاه طبقاتی این دو جریان ،سطح

های سیاسی و مسائل مربوط به تغییر رژیم در ایران د وارد تحلیلتوان مسئله زنان را به صورت واحنمی
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های چپ و راست در ایران سر باز اختالفات میان فمنیست ،بینی کرد که در آیندهتوان پیشکرد. می

 اهد شد.نان بیشتر خوخواهد کرد و زاویه بین آ

 ،های فمنیستیبر روی اندیشه توان ادعا کرد که به دلیل تاریخ مبارزات زنان و هژمونی نگاه چپمی

این جریان به صورت بالقوه امکان تبدیل شدن به بازیگر اصلی مسائل زنان در ایران را دارد. اما اینکه 

ای نیست که با عبارات ساده مسئلهسیاسی شوند  زناِن کدام طبقات اجتماعی وارد چه ائتالفهای ،در عمل

 د.ای قابل تحلیل باشهای کلیشهیبندو صورت

 ؟ تواند بکنددر چنین شرایطی چپ چه می

 فهرست اقدامات ممکن و متصور چنین است: 

 : مبارزه مسلحانه1

 : در پیش گرفتن خط و مشی مبتنی بر تئوری بقا2

 هطلباناصالح: توسل به انتخابات و پیگیری مشی 3

والت سیاسی پیش رو های سیاسی و تبدیل تح: تغییر رژیم در ایران به صورت مستقل از سایر گروه4

 در ایران به یک مبارزه طبقاتی خالص. 

مندی از نتایج تغییر رژیم : ائتالف با نیروهای سیاسی در فرآیند برقراری ارتباط با جامعه برای بهره5

 آینده خود.های فعالیتدر ایران و تامین امنیت 

 دعوت به حفظ بقا

های با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ،همزمانی گسترش اعتراضات صنفی و سیاسی در ایران

اقصادی همراه شده است که به فلج شدن نظام اقتصادی جمهوری اسالمی منجر شده و فروپاشی آن را 

یات خود ادامه سیستم بتواند با این وضع به حدهد. هیچ کس باور ندارد که این امری باورپذیر جلوه می

ان شکل گرفته است که فروپاشی جمهوری اسالمی نزدیک است. در بدهد. این تصویر در ذهن مردم ایر

برای گرفتن سهمی از آینده سیاسی افزایش یافته است. در واکنش  بین نیروهای اپوزیسیون جنب و جوش
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اند. د سرکوب را در پیش گرفتهرویه تشدی ،در برابر معترضان نیروهای امنیتی و قضایی ،به این وضعیت

های امنیتی افزایش پیدا شوند. شکنجه جسمی و روانی در زندانتر از قبل صادر مینیاحکام زندان طوال

گیری از زندانیان سیاسی و پخش تلویزیونی آنها بیشتر شده است بازداشت کرده است موارد اعتراف

ر دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفته است و د ،هاکارگران معترض کارخانه جمعی و شبانهدسته

اقدامات خشن حاکمیت در سرکوب نیروهای  ،شود با آغاز فرآیند فیزیکی فروپاشی نظامبینی مییشپ

 مخالف خود تشدید شود.

دیگر  ،های چپشود که افرادی از درون نیروعجیب نیست که در ایام اخیر جسته و گریخته شنیده می

 30عتقد هستند کشته شدن بیش از کنند. آنها ممی« حفظ بقا»و « حفظ خود»دعوت به همفکران خود را 

مانند و در جامعه نباید دیگر تکرار شود. چرا که اگر این نیروها زنده می 60هزار نیروی چپ در دهه 

این نظر  گذاشتند. مخالفانن به جای میدادند تاثیر بیشتری بر جامعه ایراایران به زندگی خود ادامه می

نیروهای چپ نبوده و از طرف حاکمیت به آنها تحمیل شده است.  انتخاب خود ،معتقدند این تلفات انسانی

کردند باز هم نامه امضا می نشستند و همگی توبهاین گروه معتقد هستند اگر نیروهای چپ در خانه می

 کرد.آنها می اقدام به حذف ،ه از آینده خودجمهوری اسالمی به دلیل ترس و واهم

شود. بخشی از موضوع نادیده گرفته می ،ز این دو گروه از مسئله بقاکنیم در تعریف هر یک اما فکر می

 ؟بقای نیروها یا بقای روشنفکر و اندیشه ؟ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که بقای چه چیزی مد نظر است

اهی که به جهان دارد جان خودش را حفظ کند نار گذاشتن روش تفکر خود و نگآیا اگر یک انسان با ک

بر درستی  ،آیا اگر اعضای یک گروه سیاسی با فدا کردن جان خود ؟صورت گرفته است« بقاحفظ »

 ؟ افتدیک اندیشه پافشاری کنند بقای آن اندیشه به خطر می

ودداری ای خودش از ورود به اعتراضات خمعتقدیم گروهی که شاهد اعتراضات مردم است و برای بق

درست علیه بقا و  ،ود کناری ایستاده و فعالیتی نداشته باشددهد برای حفظ بقای خکند و ترجیح میمی

که در تاریخ معاصر جهان  ،حیات سیاسی خودش اقدام کرده است. به خصوص در مورد نیروهای چپ

باعث راحت شدن  ،پاند. کنار ایستادن چربانی شدههمواره به عنوان دشمن مشترک نیروهای راستگرا ق
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را در « رد تئوری بقا»شود باید ف از بقا منجر به چنین سیاستی میشود. اگر تعریسرکوب آنان می

نیاز به خروج از وضعیتی دارد که آنرا  ،دستور کار قرار داد. جنبش چپ برای بقای خودش در ایران

وجود ندارد. رد تئوری بقا « خالقانهفعالیت »ای جز برای بقا چاره کند.به اشتباه شرایط بقا تصور می

ی سیاسی و اجتماعی ایران و حفظ زندگی برای بقای اندیشه چپ در آینده ،روپاشی رژیم کهنهدر شرایط ف

 یک ضرورت است. ،نیروهای چپ

منتفی  50و  40گزینه مبارزه مسلحانه را به سبک دهه  ،وضعیت امروز جامعه ایران و شرایط جهانی

پردازی چیزی شبیه به خیال ،ان و جهانهای امروز ایرمسلحانه با در نظر گرفتن واقعیتکند. مبارزه می

دست به مبارزه مسلحانه زدند رویکردی ماتریالیستی به تاریخ و  50و  40است. مبارزانی که در دهه

یش بکار ی هستند که در شرایط نیم قرن پهایجامعه خود داشتند. کسانی که امروز به دنبال تکرار تاکتیک

های خود به لحاظ سیاسی بسیار ها بر خالف ظاهر و حرفتیکرفته است اسیر رمانتیسیسم هستند. رمان

 کار هستند.محافظه

طلبان نیز به ناکارآمدی روش خود در برابر هسته طلبانه در حالی که خود اصالحتداوم مشی اصالح

ها و دولت حسن روحانی و سریال ناکارآمدید کاری بر پایه عقل نیست. کننسخت قدرت اعتراف می

 ترین افراد به صندوق رای را نیز مرتد و کافر کرده است.با ایمان ،او عقبگردهای

های سیاسی و تبدیل تحوالت سیاسی پیش رو در تغییر رژیم در ایران به صورت مستقل از سایر گروه

توان آنرا به عنوان تاکتیک مطرح کرد و امری است که دیگر نمی ،لصایران به یک مبارزه طبقاتی خا

 ها دارند.ها برای تحقق نیاز به تاکتیکراتژی است. استرانژیخودش یک است

ای جز حذف چپ از سپهر سیاسی ایران و زیر نتیجه ،در پیش گرفتن خط و مشی مبتنی بر تئوری بقا

خود را در شرایط ضعف روهای راست بزرگترین دشمن ضرب رفتن فیزیکی نیروهای چپگرا نیست. نی

با استفاده از شرایط آزادی نسبی ایجاد  ،عد از فروپاشی جمهوری اسالمیکنند تا بو پراکندگی رها نمی

توان در ذهن ترسیم کرد این است ها وارد رقابت با آنها شوند. محدودترین اقدامی که میاحزاب و رسانه

های ترور وابسته به آمریکا گروه ،مهوری اسالمیخود ج ،انتقال نظام سیاسی که در فرآیند فروپاشی و
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های اصلی چپ کنند تا توان اقدام به حذف چهره ،گراهای فشار دست راستی و ملیاسرائیل و گروهیا 

سازماندهی و ایجاد هژمونی را از این نیرو بگیرند و آنها را به صورت تعدادی نیروی گسسته و متالشی 

 حال خود رها کنند. به

کرد و آینده را بر مبنای آن ترسیم کرد  توان روی آن حسابای که با توجه به شرایط جاری میگزینه 

اقدام به سازماندهی  ،با افق ورود به یک ائتالف سیاسی فراگیر ،آن است که نیروهای چپ در جامعه

چپ در  ه حرکت به سمت هژمونی کاملمقدم ،درونی خود متناسب با این هدف کند. این نوع سازماندهی

یک مبارزه طبقاتی تمام عیار است. اما تاکتیک رسیدن به ی ایران و تبدیل گفتمان براندازی به جامعه

های ابتدایی آن و شرایط فعالیت در آن متفاوت است. با این اقدام یک فعالیِت مبتنی بر ریسک قدم ،آن

های تاکتیک ،حسب شرایط زمانی توان برکه در هر لحظه می شودبرد تبدیل می-به یک بازی برد ،باال

رد »توان با رویکرد طلبی میلن شکل داد. از طریق کنار گذاشتن انفعال و انحالمتنوعی را بر پایه آ

بقای اندیشه چپ در آینده سیاسی ایران و بقای نیروهای  ،و ورود به عرصه عمل سیاسی« تئوری بقا

 ی ایران را تضمین کرد.روپاشی و انتقال نظام سیاسچپ در دوران خطرناک ف

 ؟ روهای سیاسی را داردچپ امکان ائتالف با کدام نی

 : عدالتخواهان اسالمی1

 : دموکراسی خواهان2

 گرا : نیروهای ملی3

 های غربی: آمریکا و قدرت4

 : روسیه و چین5

وشت در سرن ،ی در جمهوری اسالمینتیجه تالش برای پذیرفته شدن توسط حکومت مستقر و فعالیت قانون

است. در بخش تحلیل شرایط جهانی نشان دادیم که سران حزب توده و گورستان خاوران قابل مشاهده 

روسیه و چین به جهت تقابل خود با دولت آمریکا به جمهوری اسالمی به عنوان متحد و سرباز خود نگاه 

شته باشد وارد ارتباط قصد سرنگونی این نظام را داکنند. به همین خاطر امکان ندارد با نیرویی که می
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ای را دارد که سر میز قمار به تعریف زادهای بزرگ جهان نقش اشرافهشوند. اروپا در جدال قدرت

کند. اما توان مادی و قدرت ذهنی الزم نازد و حضار را سرگرم میهایی به تبار و گذشته خود میداستان

 گ را ندارد.های بزربرای شرکت در بازی

در منظقه بردارد و با همکاری  بل خطر کمونیسم حاضر شد دست از حمایت ژاندارم خودآمریکا در مقا 

حکومت را به روحانیون شیعه بسپارد تا در مقابل خطر اتحاد جماهیر شوروی  ،فرماندهاِن ارتِش شاه

روه در حال مذاکره رسمی با گ ،ناکنو یک مانع مذهبی و دینی ایجاد کند. به نظر شما آیا دولتی که هم

ای خود در عش سعی کرد از نفوذ دشمنان جهانی و منطقهطالبان است و به قیمت ایجاد نیرویی به نام دا

لنگر  ،آمریکا ؟سوریه بکاهد حاضر خواهد شد با نیروهای چپ در ایران ارتباط و همکاری داشته باشد

م فعلی جهانی است به هر ای که حامل آلترناتیو نظاهداری جهانی است و برای حذف اندیشنظام سرمایه

 اقدامی متوسل خواهد شد.

 رو دارند:ها فقط سه گزینه پیشهای ایران برای ائتالف با دیگر گروهس در واقعیت چپپ

 : عدالتخواهان اسالمی1

 : دموکراسی خواهان2

 گرا : نیروهای ملی3

ائتالف با سایر نیروهای سیاسی در و چه برای  ،پرچم چپنباید فراموش کرد چه برای فعالیت مستقل با 

آیا  ؟وزن سیاسی و بدنه اجتماعی وجود دارد آیا چپ این بدنه اجتماعی را دارد ،نیاز به پشتوانه ،ایران

 ؟ امکان ایجاد یک بدنه اجتماعی را دارد

 ی کرد:بندتوان به دو گروه تقسیمشروط الزم برای ایجاد وزن و بدنه اجتماعی را می

 فکری وجود ابزار -1

درک نظری از وضعیت موجود و داشتن راهکارهای تحلیل طبقاتی و  ،دیدگاه تاریخی ،اول( علم انقالب

 الزم برای برقراری ارتباط با اجرای سازنده وضعیت و دخالت و تغییر آن.
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گوهای نظری عمل از اینکه در شرایط فعلی چه باید کرد و بر اساس کدام ال ،دوم( فهم نیروهای چپ 

 کرد.

 ها.لترناتیو ارائه شده توسط چپبرای فهم وضعیت و آ ،سوم( هژمونیک شدن این چهارچوب نظری

 وجود شرایط مساعد اجتماعی -2

.. در اثر شرایط اقتصادِی ناشی از تعدیل ساختاری و .صنفی و ،وجود پتانسیل اعتراضی طبقاتی

 رومندی وجود دارد. به صورت نی ،نولیبرالیسم سیاسی و اجتماعی

زنی سیاسی مستقل رگران و... قدرت چانهپرستاران و کا ،در وضعیت فعلی ایران از منظر عینی معلمان

در ابعاد کسب قدرت سیاسی را ندارند اما در صورتی که به یک ائتالف درونی برسند و به صورت یک 

که فعالً این کل ارد. بحث درباره اینکل واحد و یکپارچه عمل کنند به صورت بالقوه این امکان وجود د

ابل چشم است سوال این است که برای ایجاد این کل واحد چه معناست واقعیت در مقواحد وجود ندارد بی

  ؟باید کرد

 ،نشینانحاشیه ،زنان ،پرستاران ،معلمان ،ی این کل واحد متفاوت هستند کارگراناجزای تشکیل دهنده

دهنده دارند تا در ارتباط با  از به یک عامل پیوندهنی ،های سرکوب شدهتدانشجویان و اقلی ،هاقومیت

به تنهایی برای ایجاد این پیوند کافی نیست نیاز به یک میانجی است تا این  ،گر قرار بگیرند اندیشهیکدی

 عرضه و هژمون کند. ،ی واحد را در بین اجزای متفاوِت مورد بحثیک اندیشه

مناسبات عینی را حزب یا یک جبهه سیاسی و اجتماعی ایفا  ه و اجزای برآمده ازنقش میانجِی بین اندیش

و یا جبهه فراگیری برای تحقق این امر در اختیار ندارد در زمان  کند واضح است که چپ حزبیم

نماید باقی مانده است ایجاد چنین حزبی دور از دسترس می ،اندکی که تا فروپاشی نظام حاکم بر ایران

قی که باید موفقیت در هژمون کردن آن حزب است اتفا ،ب نیست مسئله اصلیمسئله فقط تشکیل حززیرا 

 شده تا اکنون در حال ایفای نقش خود باشد ولی متاسفانه چنین نشده است.اقدام می ،قبالً برای آن
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 «سازماندهی»و « ؟ چه باید کرد»پینگ پونگ 

د بنابراین باید به سمت سازماندهی برود برای ایجاد چپ برای فعالیت خود نیاز به ایجاد حزب دار

خود را به صورت عملی به اجرا در آورد برای اجرای عملِی « ؟ ید کردچه با»بایست می سازماندهی

ور باطل مجدداً به موضوع لزوم سازماندهی خواهیم رسید و ایجاد یک د« ؟ چه باید کرد»ی برنامه

بارها  ،کند آنها این دور باطل را پیش از اینی به نیروهای چپ نمیای نیست و کمکاینچنینی حرف تازه

 اند. آزموده بیان کرده و

 بازی سوسیالیسم در یک کشور یا انقالب جهانی

وال به احتمال زیاد شما شاهد بحثهایی درباره این س ؟آیا برقراری سوسیالیسم در یک کشور ممکن است

نها احساس کرده باشید طرفین بحث نه خودشان جوابی برای این اید و شاید در میان بسیاری از آبوده

 دانند که با این سوال چگونه باید مواجه شوند.سوال دارند و نه می

از طریق این سوال کالبد چپ ایران را ضعیف و بیمار کرده است.  ،ی واحددو سّمِ خطرناک با یک نشانه

ای جز شود که نتیجهکن است ادعا چنان بزرگ میاسخ داده شود که سوسیالیسم در یک کشور مماگر پ

نیروها را به دنبال ندارد. انزوای حاصل از این پراکندگی و رادیکالیسم  شمار و پراکندگیهای بیبندیخط

شوند یا به عنوان  سبب خواهد شد نیروهای معتقد به امکان ایجاد سوسیالیسم در یک کشور منفعل ،خیالی

 پردازی و غر زدن بشوند.مشغول خیال ،زمینی به جز واقعیت و اجتماعدر  ،نیروهایی پرخاشگر

ده شود که برپایی سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست و نیاز به مبارزه جهانی است احتمال اگر پاسخ دا

به بهانه انتظار برای  ،ی چپاینکه مبارزه طبقاتی به فعالیت صنفی فروکاسته شده و فعالیت سیاس

مبارزه جهانی تعطیل شود زیاد است نیروهای چپی که فعالیت سیاسی خود را درون گیری یک شکل

اند سوای نشینی کردهدهند یا به مراکز دانشگاهی و موسسات فرهنگی عقبطلبان انجام میزی اصالحبا

 اند ممکن است آشبه این روز افتاده ،پاسخبه دلیل نگاه یک جانبه خود به این  ،موجودیت طبقاتی خود
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مهوری اسالمی و به ورطه همکاری با ج ،ای به بهانه این سوال و این جوابآنقدر شور شود که عده

 دفاع از آن بیفتند.

باید به این  ،تاریخی دارد و برای فهم آن« ؟ این سوال که سوسیالیسم در یک کشور ممکن است یا نه»

ای از اهدافی را طرح ینجا مجموعهما در ا ،پرهیز از دوباره کاری و تکرار تاریخ رجوع شود برای

های شود به سمت یک جامعه با ویژگیشته باشد میکنیم که بعید است کسی مخالفتی با آنها دامی

فضای بازتر  ،های اجتماعی بیشتربا شرایط بهتر در جهت برابری اجتماعی و کسب آزادی ،سوسیالیستی

تماعی و رفع دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران های اجیابی طبقه کارگر و گروهکان تشکلام ،سیاسی

 بهتر. کسی مخالف رسیدن به هر آنچه ممکن باشد نیست. ،حرکت کرد. دستاوردها هرچه بیشتر

این  ،ممکن نیست اما ایجاد شرایط جهانی برای برقراری سوسیالیسم ،ایجاد سوسیالیسم در یک کشور

انقالب سوسیالیستی اتفاق  ،همزمان و هماهنگ کشور جهان به صورت 200منتظر بمانیم در  نیست که

 یکم کار خود را شروع کنیم. بیفتد و ما به عنوان کشور دویست و

هایی که در باال شرح داده شد با توجه به این که نیروهای چپ فاقد حزب فراگیر برای رسیدن به هدف

طبیعیست که به سمت ایجاد  ونی امکان و فرصت تشکیل آن را هم ندارندهستند و در شرایط تاریخی کن

بتوانند  های صنفی و... حرکت کنند تاتشکل ،طبقه کارگر ،های چپافراد و حلقه جبهه فراگیری از

متمرکز ساخته و در طی این  ،نیروهای سیاسی پراکنده و کوچک را حول استراتژی و تاکتیک واحد

 الزم را به انجام برسانند. مسیر تغییرات کیفی

 این است که در گزینه« ؟ چه باید کرد»در پاسخ به  ،ترین گزینه موجودباره ممکنسوال اساسی در

مندی از نتایج تغییر رژیم در ائتالف با نیروهای سیاسی در فرآیند برقراری ارتباط با جامعه برای بهره»

چپ تشکیل تواند فقط از نیروهای سیاسی ن ائتالف میای ،«های آینده خودایران و تامین امنیت فعالیت

 ؟ باید وارد ائتالف با دیگر نیروهای سیاسی هم شد ،شود یا بنا به ضرورت

همفکری و ارائه تحلیلی که تا اینجا  ،طبقه بندی اطالعات ،جمع آوری اطالعات و مستندات ،برای تحقیق

مشغول همفکری  ،اختالفات فکری میان خود مشغول مطالعه آن بودید جمعی از نیروهای چپ با وجود
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شده است افراد بیشتر و داده سعی اند تا جایی که رعایت مسائل امنیتی اجازه ای بودهو همکاری فشرده

تفکرات گوناگون چپ برای این همکاری در یک حلقه قرار بگیرند ما خود نیز به جای خالی کسانی که 

بود تر از این میستردهها گدانیم که اگر دایره همکارییم و میدر این حلقه حضور نداشتند آگاه هست

بایست در این کار مشترک حضور داشته می توانستند وپیشنهادات بیشتری در رابطه با کسانی که می

اگرچه شاید باعث  ،شد ورود هر نیروی جدید به این حلقهتر میگردید نتیجه کار دقیقباشند مطرح می

شک باعث غنای بیشتر این شد اما بیها میو افزایش محورهای اختالفی در بحثگسترش موضوعات 

هایی ن خود را به رسمیت بشناسیم و به این طریق از کلیشهگردید ما تالش کردیم اختالفات میاتحلیل می

انی امک ،که هر یک اسیر آن بودیم فاصله گرفتیم. بدون پذیرش تفاوتها و اختالفات و ایجاد فضای گفتگو

 شت.برای ائتالف و اتحاد وجود نخواهد دا

یک  ،حزاب مختلففاقد ا ،این بود که چپ در ایران ،جمعبندی نظرات افراد حاضر در این همکاری

های چپ است. جمع ما با وجود برخی اختالفات فکری حزب واحد بزرگ یا ائتالفی از احزاب و گروه

دی در د قرار داد با این حال یک اختالف فکری جدرستی این موضوع را مورد تاکی ،در این زمینه

حزاب چپ و ائتالف فراگیری اند که در نبود اآخرین قسمت این تحلیل به وجود آمد گروهی بر این عقیده

هدف اصلی نیروهای  ،های اجتماعِی معترض به وضعیت موجودبرای فعال کردن طبقات و الیه ،از آنان

 یا احزاب چپ باشد بایست تمرکز بر تشکیل حزبچپ می

به قدری زیاد است  ،ند سرعت تحوالت مربوط به سقوط نظام جمهوری اسالمیگروهی دیگر عقیده دار

کافی برای ایجاد این احزاب و ائتالفی از آنان وجود ندارد به عقیده اینان برای این کار نیاز به که زمان 

هم فرصت الزم برای استفاده از آنان  باز ،صرف زمانی طوالنی است و در صورت ایجاد چنین احزابی

 ،بنا به این نظروجود نخواهد داشت به این ترتیب و  ،ی تاثیرگذاری بر روند تغییر رژیم در ایرانبرا

در شرایطی که تعدادی کافی از نیروهای سیاسی چپ  ،صرف وقت و تمرکز بر روی ساخت احزاب

ه وجود ندارد منجر به خارج شدن نیروهای برای سامان دادن به حتی یک حزب به معنای واقعی کلم

 چپ از روند تحوالت منتهی به تغییر رژیم در ایران خواهد شد.
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در انتهای تدوین این تحلیل باال گرفت پس از بحث فراوان و  ،ختالف ناشی از آناین دو دیدگاه و ا

 ی جدید به وحدت برسانیم.ی چپ توانستیم این اختالف را در یک جمعبندمشورت با دیگر فعاالِن با تجربه

از همان جنس تالشی  ،نظرِی تالش برای ایجاد احزاب چپ و تشکیل ائتالفی از آنانمقدمات عملی و 

های اجتماعِی معترض به وضعیت موجود ای از نیروهای چپ و طبقات و الیهاست که برای ایجاد جبهه

یا  ،کامالً  ،کنند که مقدمات این تالشهاد میتایی ،الزم است. هر دو طرِف اختالِف شرح داده شده در باال

ی نهایِی حرکت سر نقطهبه جای اختالف بر  ،به مقدار زیادی از یک جنس و مشابه یکدیگرند در نتیجه

 های اولیه و نتایج قطعی این حرکت تمرکز کرد.توان بر روی اتحاد پیرامون گاممی ،و نتایج احتمالی

بر این  ،در بحثها کنندهندی موضوع کمک کرد همه اعضای شرکتباشتراک نظر دیگری نیز به جمع

ممکن است وضعیت سیاسی و اجتماعی  از احتماالتی که ،ترین روند قابل تصوراند که طوالنیعقیده

ایران را به طور اساسی تغییر دهد به درازا کشیده شدن تحوالت مربوط به ایران در بازی بین قدرتهای 

ی برای ادامه ،قدرتهای جهانیاقبت ممکن است به یک توافق شکننده میان بزرگ جهانی است که ع

وضعیتی که در نهایت به برقراری یک  محاصره اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی منجر گردد

در این حالت بسیار شبیه به  ،وضعیت جنگی و اشغال نظامی کشور خواهد انجامید شرایط داخلی ایران

یوندد در نتیجه خارج از تصور نیست عی از کودتای نظامی در ایران به وقوع بپحالتی خواهد بود که نو

الزم برای ایجاد احزاب مخفی یا علنی چپ فراهم  فرصت ،که در کشاکش اعتراضات داخلی در ایران

زمینه فکری همه نیروهای چپ در ایران پس ،گردد تالش برای تشکیل احزاب قدرتمند چپ در ایران

ک جبهه فراگیر سیاسی و اجتماعی به محور با فعالیت در جهت ایجاد ی ،ه این تالشهااست از آنجا ک

کدام یک از این دو حالت  ،انتخاب اینکه شکل نهایی این تالشهاجنس هستند در نتیجه های چپ هماندیشه

حثهای توان به شرایط عینی در آینده موکول کرد و از اتالف انرژی در برا به خود خواهد گرفت را می

 رتوریک و انتزاغی خودداری نمود.

ماند. بحث خارج میتنها یک مسئله از شمول توافق جمعی نیروهای حاضر در این  ،بندی جدیدا این جمعب

 ،نشینانحاشیه ،زنان ،پرستاران ،معلمان ،ها برای گرد هم آوردن کارگراناگر قرار باشد فعالیت
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یا یک ائتالف  منجر به ایجاد یک حزب فراگیر ،شده و... های سرکوبدانشجویان و اقلیت ،هاقومیت

ت مستقل نیروی مادی الزم برای سیاسی و اجتماعی چپ شود آیا این حزب یا ائتالف قادر است به صور

سرنگونی نظام حاکم و کسب قدرت سیاسی را فراهم کند یا نیاز دارد با دیگر نیروهای سیاسِی غیر چپ 

 ؟ در ایران همکاری کند

آوری اطالعات و ف کرد نخست به این دلیل که با جمعهای خود را در این نقطه متوقگروه بحث این

در  ،های چپنکته دیگر آنکه از همه افراد و گروه ود را کامل کند ومصالح فکری خ ،مشاهدات جدید

نیروهای  کنیم به اندازه کافی انرژیداخل و خارج ایران دعوت کنیم وارد این بحث شوند ما فکر می

آور پیرامون توضیح واضحات تلف شده است لب طوالنی و ماللهای پراکنده یا مطابا بحث ،چپ

فارغ از اعتبار  ،ایه در ایران و کشاندن بحث به زمان صفویه و کوروش کبیریابی انباشت سرمریشه

رش مقاالت متعدد نگا ؟تواند برای نشان دادن کنش در زمان حال داشته باشدچه سودی می ،آکادمیک آن

های تعدیل ساختاری و توضیح دالیل رکود اقتصادی در جهان یا مکانیسم سیاستدرباره نئولیبرالیسم و 

ها عنوان کتاب و مقاله در کشورهای مختلف چه ضرورتی دارد وقتی صد ،داریی نظام سرمایهدرون

 ؟ استجهان از جمله کشور خودمان درباره آن به رشته تحریر در آمده 

رح آن نیستیم نظرات سیاسی و اجتماعی افراد دیگری را بیرون ما با استفاده از روشهایی که مایل به ش

آنقدر مستندات در اختیار داریم که ادعا کنیم بخش عمده نیروهای  .ایموری کردهآجمع ،از جمع حاضر

که وزن سیاسی کسب  چپ در صورتیکته اشتراک نظر دارند که چپ در داخل و خارج کشور در این ن

در باالی  ،در هر وضعیت سیاسی محتمل ،دیدا نکنر معادالت سیاسی را پقدرت سیاسی یا چانه زنی د

اگر کسانی نظر  .د گرفتخواهنیان تحوالت مربوط به تغییر یا استحاله رژیم در ایران قرار فهرست قربا

ولی عقل حکم . ت مشخص ارائه دهندتحلیل خود را به صوراند در شرایط کنونی موظف ،مخالفی دارند

تر از ای عقبدیگر به نقطه ،ما وجود نداردبین  خطر وضعیت کنونی مسئله اختالفی بر سراگر کند می

اگر نظر مشترک همه نیروهای چپ این است که نیروی چپ قربانی  .این محل بحث باز نگردیم

 ،یا استحاله درونی جمهوری اسالمی هستند متغییر رژیگیری همه نیروهایی است که بازیگر فرآیند قدرت
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ه اختالفات ک مه دادها را از جایی ادابحثت کرد و بایست رو به جلو حرکای مقابله با این وضعیت میبر

 .بر روی مسائلی متمرکز کرد که اختالفی بر سر آنها وجود ندارد را شود و عملشروع می

 

 ! مسئله مرگ و زندگی است ،در ایرانمسئله امروز نیروهای چپ 

 


