
 هوری اسالمیماهيت مناسبات اقتصادی و اجتماعی در جم 
 

 به ین اشكال خدمتگذاری را با پست تری استقالل نمائیاهوين هی گوشخراشتری اسالمیم جمهوریدهه است آه رژ سهنزدیک به 

اه، عهده دار  حكومت شی بجایچ آم و آاستي از همان روز اول بدون هی اسالمیحكومت جمهور. ب آرده استيسم، ترآيالیامپر

 یآل ران، بطورین مناسبات در ایا.  حاآم بر جامعه استیديدولت، بازتاب مناسبات تول . شدین دولتي از ماشینگهبان

 بر یحكام اسالم. افتی استمرار ی، مناسبات قبلی اسالمیبا استقرار جمهور.  بوده و آماآان هستیستيالی امپریديمناسبات تول

ت ي از ماهیزي چی آت و شلوار شاهیعبا بجا. ندیاد گرفتند آه چگونه از آن حفاظت نمایپوشاندند و  ی عبا و چادر اسالمدولت،

 . مناسبات حاآم بر جامعه، آم نكرد دولت و

وه ي تمام شیه مالیسرما. كندين ميي تعیه مالیسرما ین المللي بیران را مدارهای ایاسيجه سي و در نتیات اقتصاديسرنوشت ح

، توده های تحتانی شهری و روستاییدن حداآثر ارزش اضافه از آارگران و يرون آشيران در خدمت بید را در اين تول آهنه و مدریها

د استثمار يد و بازتولي تولی از آن برایزد و دوباره بخشیري میه مالی سرماین ارزش اضافه به درون مدارهایا. سازمان داده است

، ی خارجیق وامهاین از طريد، فروش، و صرف درآمد نفت، و همچنيق تولیدتا از طرن امر عمیا. شودي صرف مزحمتکشان ایران

توده ست آه ين معنا نی است بدیران تك محصولیم اقتصاد ایيگوي میوقت. رديگي صورت می و تجارت خارجی خارجیهایه گذاریسرما

ن آاالست آه تمام ید ايق تولیاز طر)  نه تنهایول (ا۫ن است آه عمدتی ایكنند، بلكه بمعنايد ميك آاال تولی فقط های تحت استثمار

شود ي مین آالتيماشل به ینفت تبد. گرددي می وصل شده و در خدمت آن سازماندهین الملليه بی سرمایبه مدارهاشبكه استثمار 

 است آه به آنان یآود، دهنديان ميشود آه به روستائي می وامهائل بهینفت تبد. شونديران خرد میش آارگران ایر چرخ دنده هایآه ز

ران است ی ایر نفتين صادرات غی آه بزرگتری بافی توسعه قالی برایه گذاریسرما ل بهینفت تبد. كنندي میفروشند و ارزش افزائيم

ن یهترن بیند و اینها همه پابرجایا. ده شوديرون آشي ارزش اضافه بکهنه یر بنائی و زین مناسبات روبنائیشود تا با استفاده از بدتريم

. ران نبوده استی در ایه مالی عملكرد سرمای برای حكومت مانعیشكل اسالم. رون نشده استيران بیسم از ايالیل بر آنكه امپريدل

: باشديش نميابیان ی جری برای اساسی از حكومت مانعیچ شكلي آنست آه هیستيالیه در مرحله امپری از خصائل سرمایكی

 .یا اسالمی یشاه، ی بورژوائیا دموآراسیسم يفاش

 

 اموری که تغيير نکرد

 

 را برانداختند و خواهان سلب یمی از آارخانجات صاحبكاران قدیاري نفت را بستند، در بسیرهايآارگران ش ٥٧كه در سال يهنگام

 دولت و یجا با سرآوب آارگران، خود بی اسالمیاما جمهور. زدندي ضربه میدين مناسبات تولیت از آنان شدند در واقع به ايمالك

ر شدند و در سراسر ين درگي با مالآروستائيان فقير و بی زمينکه  یوقت .  نشست و همان مناسبات  را ادامه دادیصاحبكاران قبل

 را آنان ی اسالمین جهت جمهوريبهم.  آوردندی ضربه وارد میدين مناسبات تولی شان را مصادره آردند، در واقع به ایران اراضیا

ل ی تبدمالك بزرگ خودش به ی اسالمیجمهور.  بزندیديب مناسبات توليچوجه قصد نداشت دست به ترآيا آه بهسرآوب آرد، چر

 ی رهائی ملت آرد دست به جنگ برایوقت.  آه دهقانان تشنه آن بودند، نشستینيت صدها هزار هكتار زميشد و در راس مالك

 نه تنها از ارتش ی اسالمیجمهور.  بردیر ضرب میبرآن استوار بود را ز شاه ی آه دستگاه دولتی از ستونهائیكی  زد، در واقع یمل

 سپاه یعنیدش ی سرآوبگر جدی نظامیروين نی در آردستان، عرصه تمریزیت و خونری استفاده آرد بلكه جناآنان سرآوب یشاه برا

 خود از ستم ی رهائیو ترآمن آه برا تحت ستم از عرب و بلوچ مللانه و زبونانه به تمام ي وحشی اسالمیجمهور. پاسداران شد

 آه یب دولتیما قصد تخر:  آنان بودی از سویگریك اعالم موضع دیز ين نیا.  سربلند آرده بودند حمله ور شدیمل

اعالم جنگ داد، در واقع آشكار ساخت آه ستم زنان  به ی اسالمیكه جمهوريزمان .میران ساخته اند را نداریستها در ايالیامپر

پرچم : كنديان ميقت امر را بيحقنيز  ی اسالمیپرچم جمهورحتی شکل .  استیاتي حی نظام طبقاتی گرداندن چرخهایبرابر زنان 

تواند يچكس نميه. ی ظاهریراتيي همان نظام با تغیعنی . نشسته استید و تاج، عالمت اسالميرو خورشي شیهمانست اما بجا

 ها یفقط چهره باالئ.  جامعه عوض گشته استی اصلیك، و اقتصادیدئولوژیا، یاسي مناسبات سی از محتوایادعا آند آه ذره ا

ان استثمار آننده و يم آننده رابطه ميقانون آار آه تنظ. دیگوينبار از زبان مالها سخن می این الملليه بیعوض شده و سرما

.شودي نوشته می اسالمی جمهوریاستثمارشونده است، توسط بوروآراتها

 

 

 



 

 و دورنمای تغييرات یدستگاه دولت

 

 طبقات یدئولوژیك شكل از ای یعنی. ر داديي تغی اسالمیدئولوژی را به ای دولت طبقات ارتجاعی رسمیدئولوژی، ای اسالمیجمهور

رد  ن دروغ شاه در مویگزیرا جا" ی عدالتیسم و بيالی از امپری رهائیدئولوژیاسالم ا"دروغ بزرگ . د کریگرین شكل دیگزیاستثمارگر را جا

مانده از زمان شاه، يك باقي و بوروآراتیتي و امنی نظامیروهايه زدن بر نين تكي، در حی اسالم رژیم.آرد" ران در آستانه تمدن بزرگیا"

 ین بوروآراسی از بودجه دولت صرف ایميبخش  عظ. ه است و گسترش داده را بموازات آن بوجود آوردی مشابه اسالمیارگانها

 كنند، دريك آار میدئولوژیغات اي و تبلی آنترل و سرآوب اهالی آه بمثابه ارگانهای متعددی ارگانهااما.  شودي خفقان آور میارتجاع

عدم .  است ساز دارد مشكلیاز به تمرآز باالئي نیش آه بخاطر بقای دولتین برایك مجموعه متمرآز آامال ادغام نشده اند و ای

 یختگي برخورد و از هم گسی گوناگون نطفه های محلیته هایه متولد شده و و جود اتور و تازیمی قدی و اداری نظامیادغام ارگانها

، ین ثباتياز دارند تا با اتكا به چني با ثبات نیئت حاآمه ايستها به هيالیامپر. ن مسئله نگرانندیها از ايغرب. كنديخود حمل م را با

 به حد کافی  بيان کرده بوددر مورد رابطه ایران و آمریکاکه سالها پيش ر  این جمله جرج بوش پد.ن گرددي آنان، تامی منطقه ایازهاين

االت متحده یحكومت ا. جاد آرده استیر آشورها، ایران و سایان اي مناسبات می را در راه برقراریده ایتعدد مراآز قدرت مشكالت عد: گویا است

 یجاه  بی اسالمی، سران جمهوریح مشاوران غربی طبق نصا.ران ارائه دهدی مطلوب و آارآمد را به ایك شكل حكومتی از ییتواند الگويم

ك ی حول ایجاد خود را ی درونوحدت بپردازند و ی اسالمیجمهور" آارآمد آردن"د به ی، باادامه الگوی ملوک الطوایفی حول والیت فقيه

 .  است، شكل دهندیاتي حی آمپرادوری دولتهایدستگاه متمرآز آه برا

 

 یک معضل ساختاری:  خصوصیدولتی یا

 

كند، اما ي ناتوان مین معضالت او را در برخورد به مشكل اساسیا. ستي نی، در معضالت روبنائی اسالمیاما بحران العالج جمهور

چاره م را ین رژیبرسند، باز هم ا" تیری و مدیآارآئ"ش بهمان ي و نظامیم شاه هم برخوردار شود و دستگاه اداری اگر از تمرآز رژیحت

 یبدبخت.  استمرار داردیبحران جهانك یسم است آه بر متن يالی امپر تحت سلطهك آشوری بحران ی اسالمیبحران جمهور. ستين

 یطیره، بلكه آنست آه در شراي است و غ مذهبیكيدارد و فنات  راین معضالت روبنائیست آه اي در آن نیم اسالمی رژیاساس

 .گذاشت ی فروپاشراهدر قدم م شاه، یزمان رژ  در همانین ساختار اقتصادیمتولد شد آه آل ا

ن، بر يع و زمیت بر صنايشتر مالكي آه نسبت به زمان شاه صورت گرفت، عبارت بود از متمرآز گشتن بیريي، تنها تغینه اقتصاديدر زم

دولت، آنترل . ك بودياتوروآربه ین مسئله فربه تر شدن سرمایحاصل ا.  و باد آردن بخش خدماتی و آشاورزیدات صنعتيتول

 و بخش اعظم یاز تجارت خارج% 80 امروزه کماکان.  و مصادره آردن، بدست گرفتیق ملی از اقتصاد را از طری بزرگیبخشها

 . دارد آارگران قرار یم رودرويطور مستقدر عرصه های مختلف اقتصاد، دولت به . رديگي توسط دولت انجام میتجارت آالن داخل

ر روستاها نيز د. است ی شهرینهايون متر مربع زميليست مي بزرگ و بی اطراف شهرهاینهاين مالك زمی بزرگتردولتبه عالوه 

انحصار دولت بر خرید کاالهای عمده کشاورزی، انحصار دولت بر فروش ماشين آالت و عرضه وام و تجهيزات و کود و بذر به کشاورزان، 

 . داده استقرار رهای ميانه حال و فقير روستایی  و مالی دولتی را قشكي بورو آراتی ارگانها

د یجه آنست آه بايو امروزه نت.  باشدی مدولت در اقتصاد مختلف دولت بر سر اقتصاد عمدتًا بر سر درجه دخالت ی جناحهایدعوا

ع یاگذار آردن صنان توسط دولت و وي سنگی در دست گرفتن پروژه ها:اقتصاد مختلط یعنیرند يش بگيهمان روش دولت شاه را در پ

 .  و آم آردن بار دولتیه داران بخش خصوصی به سرمای و داخلی ازتجارت خارجیمتوسط و سبك و بخش

. ن معضل استی حل ای دعوا بر سر اقتصاد،  چگونگی از محورهایكی است و یم اسالمی رژی برایك بزرگیدئولوژین امر معضل ایا

اسالم قرار بود .  فراموش نكرده استیآس" یاقتصاد اسالم"ن بنام ي دروغیالت آنان را در مورد خزعبچندین ساله  یاهويه

ش از ياآنون ب. باشد" ی در خدمت تحول و رشد اقتصادی و ابزاریه داری سرمایعدالتي محو بیبرا سميمارآس در مقابل یويآلترنات"

ش ی را برایستش رجوع آند تا اقتصاد اسالميالید به اربابان امپریم شاه بای هم مانند رژی اسالمیشه روشن شده آه جمهوريهم

ستها يالین امپری ا. بدمندیوح رونق و توسعه اقتصادرالشه متعفن این  مانده باشد آه بر ی خود آنها نفسیبسازند تازه اگر برا

سرمایه گذاری  ،، بانکهای خصوصی تاسيس کنند بدهندی اسالمی رنگارنگ به جمهوری وامها،را بخرندو گاز د نفت یهستند آه با

 در صفوف طبقات حاآم و جذب یجاد وحدتیش به ایشبرد برنامه هاي پی برارژیمبه عالوه، . مستقيم کنند، و بورس را رونق دهند

ن ي و متخصصهستند ی در دست دولت و ارگانها ناراضی اقتصادیتها و فرصتهاي آه از متمرآز شدن مالكیانیه داران ، بازاریسرما

 . از داردي، نازات اجتماعی و مالی بيشتری می خواهندکه امتي یناراض



 

؟شودن ي تام رژیم قرار است چگونهی برنامه هاهزینه

 

در همچنان   معادن گاز ونفت ون جهت يم هبه. شتر استيارز ب های اقتصادی جمهوری اسالمی، دستيابی به برنامهدر هدف عمده 

 و بانکهای ین الملليمه بي بیل بنادر و راه آهن و شرآتهاي  از قبیربنائیات زسيالت و تاسيتسهمی خواهند . ت قرار دارندیلووا

 را ی و تجارت خارج فراهم آورندی خارجیهایه گذاریبا هدف جلب سرمارا  ی متخصص آافیروينرا گسترش دهند و  خارجی

 .ك اقتصاد وابسته استی منطبق بر منطق ی اسالمی جمهوریطرح توسعه اقتصاد. تسهيل کنند

تواند بالفاصله برنامه ي نمژیمر! راست هم می گویند. ديانتظار معجزه نداشته باشمی کنند که ح یش تصری و تكنوآراتهارژیمالبته 

کنند و البته توانایی و " لطف "دی با دیگرییآسانعلت عمده اش اینست که .  آندی دستگرمبایدفعال .  ارائه دهدیرونق اقتصاد

ه ی سرمااین قدرتهای تعيين کننده، دولتها و موسسات و منابع. ندازنديوابسته را راه بد که این اقتصاد خواستش را هم داشته باشن

و البته  (ی بانكها به بخش خصوصین آشورها را واگذاری ا ازیاري شرط دادن وام به بسیبانك جهان.  هستندین المللي بیدار

  . اعالم آرده است)سرمایه گذاران بين المللی

 

 شود؟يده ميچه سنج سم بايالیك آشور تحت سلطه امپری یوابستگدرجه 

 

 از هر سو در تضاد با ین الملليه بی سرمایازهاين.  استین الملليه بیش چقدر تابع سرمايد اجتماعينكه سازمان تولیعمدتًا با ا

. ستي روزمره مردم نیرج از زندگ خایزيسم چيالیران با امپریمناسبات ا. ن آشورهاستی مردم در ایت توده های اآثریازهاين

 یر بنای غالب در جامعه است آه در تاروپود زیدين مناسبات توليسم هميالیامپر. ستي مرزها نی در فراسویوالئيسم هيالیامپر

  حاکمان ایران"آمریکاییضد  "یشعارها. رديگيك آنرا به خدمت میدئولوژی و ایاسي سی بافته شده است و تمام روبنایاقتصاد

مهاجرت های بی ، فحشا، یاد، دزدي، اعتیكاري، بیگران. دهديرانند نمیسم در ايالین امر آه آنان آارگزاران امپریت اي در ماهیاوتتف

د و ي آنرا حفاظت و تولی اسالمی است آه جمهوریاسي ـ سیگر، محصول نظام اقتصادی و هزار درد دحساب، اقتصادهای حاشيه ای

ستم و استثمار، روح سرمایه داری وابسته به امپریاليسم، روح روح ، ن دستگاه درهم شكسته نشودیكه ايتا زمان.  كنديد ميباز تول

.  ات خود ادامه خواهد دادي بر حیگری دیكرهايدر پبحران و فالکت و فساد، 

                   

  زنده باد آلترناتيو کمونيستی، نه به امپرياليسم،نه به ارتجاع
١٣٨٦⁄٣⁄٩ 

 ان قطب سومطرفدار
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