سرمايه دارى ايران بعد از برجام
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گرچه از ميان برداشتن معضل هسته اى بدون
توافق اجماع حاكميت  -جناح محافظه كار و
اصﻼح طلبان ،به رهبرى دولت ،ميسر نبود-
ولى نتيجه ى توافق به سود كُل حاكميت،
محافظه كاران و اصﻼح طلبان تمام نشد.
مى شود گفت يكى برنده شد و ديگرى باخت.
توافق هسته اى وجهه ى دولت را  -هم در
داخل و هم خارج از كشور -افزايش داد.
دولت توافق هسته اى را نتيجه ى سياست
مدبرانه اش در معامله با »كشورهاى «٥+١
دانسته و در راستاى راه گشايى مشكل
اقتصادى از آن به عنوان يك دستاورد مهم
دولت ،ابراز شعف و خوشحالى كرد .طرف
مقابل ،محافظه كاران ،به رهبرى خامنه اى،
اما نسبت به توافق هسته اى روى ترش نشان
دادند ،نه تنها ادعاى دولت و اصﻼح طلبان را
در انتساب توافق هسته ى به خود را چالش
نكردند ،بلكه محافظه كاران در قالب واكنش
خامنه اى در ديدار با جمعى از مداحان
رهبرى -در متن
مى پرسند:
؛ آشكار شد كه توافق
هسته اى به سود آن ها نبوده است .اما ،اظهار
ناخرسندى رهبر محافظه كاران از توافق
هسته اى به انتقاد صريح او از توافق هسته اى
جاى داد .در حالى كه حسن روحانى ،رئيس
جمهور ،در پيام نوروزى خود چنين اظهار
داشت:
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همان روز ،خامنه اى بعد از سخن رانى
حسن روحانى ،از توافق هسته اى برجام
به شدت انتقاد كرد .خامنه اى در بخشى از
سخن رانى اش ...با تاكيد بر اين كه:
)يعنى خطوط
قرمزمان را رها كنيم -از من(...

خوب ،گفته شد در مورد معضل هسته اى،
جناح اصﻼح طلب ب ُرد و اين پيروزى سكويى
شد براى پيروزى در انتخابات مجالس شورا
و خبرگان» -برجام دو«! اما ،اين تحول در
صف آرايى تقابل دو جناح محافظه كاران
و اصﻼح طلبان ،يا به سخن ديگر سنگين تر
شدن نسبى وزنه ى سياسى به نفع جناح
دوم ،به معناى فراهم شدن يك تعادل جديد
بين دو جناح طبقه ى سرمايه دار نبود .بدون
گذشت يك زمان ،در تمثيل »زدى ضربتى،
ضربتى نوش كن« ،جناح محافظه كار شادى
جناح اصﻼح طلب در پيروزى مجالس شورا
و خبرگان ،يا »برجام دو« ،را به كام شان
تلخ كرد .هم اصﻼح طلبان و هم مردمى
كه على رغم دسيسه هاى جناح محافظه كار،
انتخابات را برده بودند ،اكنون شك نداشتند
كه هر دو مقام رياست جديد مجلس شورا
و خبرگان از آن آن هاست .قاعدتا هم عارف
رئيس »فراكسيون اميد« با كسب بيش ترين
راى در انتخابات مجلس شورا به رياست اين

٥٠

مجلس انتخاب مى شد و هم على اكبرهاشمى
رفسنجانى با به دست آوردن فزون ترين شمار
راى در انتخابات مجلس خبرگان به رياست
اين مجلس .اما ،جناح محافظ كار به رهبرى
خامنه اى ،وﻻيت فقيه مطلق ،پشت درهاى
بسته به جناح اصﻼح طلبان فشار آورد تا هر
دو سنگر رياست مجلس شورا و خبرگان را
تسليم كنند .به جاى آقاى عارف ،نماينده ى
اول تهران ،آقاى على ﻻريجانى به رياست
موقت و چند روز بعد به رياست دائمى
مجلس شورا انتخاب شد .و از همه مسخره
آميزتر ،با وجود اين كه هاشمى رفسنجانى
باﻻترين تعداد راى را آورده بود ،ولى نفر آخر
فهرست انتخابات مجلس خبرگان ،پيرمرد
خرفت احمد جنتى به رياست مجلس خبرگان
انتخاب شد .شك نيست ،كه هر دو موقعيت
رياست مجلس شورا و خبرگان مقام هاى
مهمى هستند .همان طورى كه تاكنون عمل
شده ،رئيس مجلس شورا مى تواند مرتب
موى دماغ دولت شود .با رعايت اين نكته
كه نقش مجلس خبرگان تنها به تعيين كردن
جانشين وﻻيت فقيه محدود مى شود ،اكبر
هاشمى رفسنجانى طرف دار گذار از وﻻيت
فقيه فردى به شوراى وﻻيت فقيه است .اين
گزينش با اعمال محدوديت بر قدرت وﻻيت
فقيه فردى بر چيرگى غالب قدرت سياسى
محافظه كاران ضربه مى زند .خامنه اى روزى
مى ميرد ،ولى اگر حكومت ايدئولوژى مذهب
به بقايش ادامه دهد ،گرايش محافظه كار به
فكر فرداست.
با تسخير رياست مجلسين شورا و خبرگان،
كفه ى رقابت بين اصﻼح طلبان و محافظه كاران
در اين دو مجلس يك بار ديگر به سوى تعادل
پيشين ،يا ترميم شكست محافظه كاران ،تغيير
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كرد .ولى اين تنها اصﻼح طلبان نبودند كه در
پشت درهاى بسته زير ضرب محافظه كاران
سر فرود آوردند ،بلكه فراتر از اين ،مردمى
كه با رفتن به پاى صندوق هاى راى و به قول
حسن روحانى ،رئيس جمهور» ،فرجام دو« را
آفريدند ،اميدوار باشند كه با پيروزى »فرجام
دو« سمت هاى مهم رياست دو مجلس به
دست اصﻼح طلبان افتاده و بر اين زمينه در
عرصه هاى اجتماعى ،سياسى و اقتصادى
شاهد تحوﻻتى به نفع آن ها جارى خواهد
شد .ولى ،در پيامد باز پس گرفتن دو سنگر
باﻻ ،لغو مجوز برگزارى كنسرت هاى موسيقى
سنتى )البته در مورد موسيقى پاپ اصﻼ
حرفشو نزنيد( ،شﻼق زدن جوانان شركت
كرده در يك پارتى زيرزمينى در قزوين ،و
همين طور شﻼق زدن هفده نفر از معدن چيان
اعتصابى معدن طﻼى آق دره ،پيام هاى رژيم
بعد از »برجام دو« به جامعه شد .شايد لغو
كنسرت هاى موسيقى سنتى و شﻼق زدن
جوانان ،اصﻼح طلبان را آزرده خاطر كرده
باشد؛ ولى ،شﻼق زدن كارگران خير! اين
دومى از سنخ ديگرى است .هر دو جناح
محافظه كار و اصﻼح طلب نمايندگان بيرون
كشيدن ارزش اضافى ،شيره ى جان ،طبقه ى
كارگرند .شﻼق زدن كارگران ،اخطارى
زمخت به طبقه ى كارگر است .مبادا فكر
كنيد اجازه دادن راه پيمايى اول ماه مى ،شما
را شير كرده باشد ،نه! از اين خبرها نيست.
جواب هر خواست و حركت شما هم چنان
با سركوب داده خواهد شد .مشكل نيست ،كه
متوجه شد چرا دولت اصﻼح طلب و رئيس
جمهورش به حركت غير انسانى شﻼق زدن
كارگران ،و به تبع آن شﻼق زدن جوانان،
اعتراض نكرد .اين واكنش جناح اصﻼح طلب
هرگز نشان گر تمكين و بهم آمدن يك تعادل
ادامه دار بين دو جناح سرمايه دارى نيست.
فرايند سرمايه دارى ايران ،و به ويژه جواب به
بحران سرمايه دارى ايران ،سرمنشاء افتراق در
درون طبقه ى سرمايه دار ايران قدمت اش به
فرداى متاركه ى جنگ ايران و عراق مى رسد.
تباين نظر و عمل بين اين دو جناح ،هم
بازتاب داخلى و هم خارجى دارد.
محافظه كاران نزديكى سرمايه دارى ايران
با آمريكا را به زيان خود مى بينند .در
عرصه ى فرهنگى ،به كارگيرى نيروى قهر،
اعمال سانسور بر وسايل ارتباطات جمعى
 تلويزيون ،فضاى مجازى و غيره ،عجزفرهنگى محافظه كاران و ناتوانى ايدئولوژى
مذهب در ميدان رقابت با فرهنگ غرب را
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نشان مى دهد .آمريكا اين ضعف فرهنگى
محافظه كاران را هدف قرار داده است.
امپرياليسم آمريكا مدت هاست سياست
براندازى قهرى رژيم ايدئولوژى مذهب
ايران را جايگزين ابزار اقتصادى و مبارزه ى
سياسى -فرهنگى كرده است .نه اصﻼح طلبان
و نه آمريكا ،طرف دار دگرديسى حكومت
ايدئولوژى مذهب به يك حكومت سكوﻻر
هستند .آن چه براى آمريكا مهم است،
برقرارى روابط سياسى و از اين راه اعاده ى
نفوذش در ايران مى باشد .فراتر از اين ،رژيم
ايدئولوژى مذهب سرمايه دارى ايران هر
ميزانى از خشونت عليه مردم ايران و به ويژه
عليه طبقه ى كارگر اعمال كند ،براى آمريكا
موضوعيت ندارد .اصﻼح طلبان نيز طرف دار
تغييرات واقعى در قانون اساسى وﻻيت فقيه
نيستند .اصﻼح طلبان به تماميت خواهى
جناح محافظه كار معترض اند .گذشته از
انحصار عمده ى اركان قدرت سياسى ،بخش
غالب سرمايه را محافظه كاران قبضه كرده اند؛
اصﻼح طلبان سهم مى خواهند .محافظه كاران
يك سهم گنده ى بودجه ى كشور را در اختيار
نهادهاى گسترده و اكتاپوسى لشگر عظيم
حوزه ها ،مساجد ،اوباشان حزب الهى و بسيج،
مداحان ،اين بنياد و آن بنياد و غيره تخصيص
داده اند .از همين رو ،وزير ارشاد گله مى كند
كه سهم فرهنگى بودجه ى كشور در مقايسه
با حصه ى انگل هاى باﻻ وجه ناچيزى است.
)نقل به معنى -از من(
از منظر برون مرزى ،اصﻼح طلبان تداوم
كشمكش با آمريكا را به سود سرمايه دارى
ايران نمى بينند .ادامه ى قطع رابطه با آمريكا،
و بنا به نفوذ ايــن كشور در عرصه ى
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سرمايه دارى جهانى ،به ويژه در صندوق
بين المللى پول ،هم چنان ايران را از جلب
سرمايه گذارى خارجى در تنگنا مى گذارد.
اگر در گذشته ى نزديك ،درآمد هنگفت نفت
مى توانست وزنه ى تحريم ها را به گونه اى
تعديل كند ،اكنون آن ممه را لو خورده .لذا،
اصﻼح طلبان و دولت طرف دارشان ،استدﻻل
مى كنند هم چنان كه گذشت از خطوط قرمز
جاده ى توافق هسته اى را صاف كرد ،اكنون
نيز عبور از خط قرمز  -يعنى اعاده ى روابط
سياسى با امپرياليسم آمريكا و استفاده از
سرمايه گذارى و تكنولوژى غرب -كليد
حل مشكﻼت اقتصادى است .اما ،اين راه برد
اقتصادى مورد پسند اصﻼح طلبان ،زنگ خطر
را در جناج محافظه كار به صدا در آورده
است .محافظه كاران نيك مى دانند ،كه بهبود
روابط با آمريكا به سود اصﻼح طلبان و به
ضرر آن هاست .از اين رو ،با توسل جستن به
شعارهاى پا خورده ى انقﻼب و اسﻼم خود
را پاس داران راستين و تمايل اصﻼح طلبان و
دولت اصﻼح طلب در بهبود روابط با آمريكا
را آماج حمله قرار داده اند.
در اين كش و قوس بين اصﻼح طلبان
طرف دار برقرارى روابط با آمريكا و جيغ
و داد جناح محافظه كار ،آمريكا از آستين
انگلستان ،به كمك جناح اصﻼح طلب و
رئيس جمهورش ،در آمده است .در اين
بزنگاه» ،بى بى سى« با علنى كردن تماس هاى
پنهانى خمينى با »كندى« و »كارتر« ،روساى
جمهور پيشين آمريكا ،محافظه كاران و
رهبرشان خامنه اى را خشمگين كرده است.
مطابق خصلت مرضيه ى آخوندى ،خامنه اى
انتشار اسناد محرمانه ى آمريكا را حاشا
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كرد .اسناد به زبان بى زبانى مى گويد ،شما
پيرو وفادار خمينى هستيد ،چرا سياست
او را دنبال نمى كنيد؟ »بى بى سى« ممكن
است در ادامه ى افشاگرى از تماس هاى
محرمانه ى خمينى ،پيام محرمانه ى خامنه اى
به آمريكا را در پيامد تسخير عراق فاش كند.
جالب است كه سال گذشته »بى بى سى«
تماس هاى محرمانه ى آخوند محمد بهشتى
و مهدى بازرگان با مقامات آمريكا را هم
فاش كرد ،كه صد البته اين تماس ها بدون
موافقت خمينى نبوده است؛ ولى حكومت
ايران و وﻻيت فقيه اش ترجيح دادند موضوع
را نشنيده انگارند.
به هر رو ،بر خﻼف قيل و قال محافظه كاران،
جهت گيرى جلب سرمايه ى خــارج به
ايران امرى است عاجل و تعطيل ناپذير.
معاون صندوق جهانى پول در سخنانى در
بانك مركزى ايران گفته ،كه اين كشور در
»موقعيتى حساس« براى بازسازى اقتصادى
و بازگشت به اقتصاد جهانى قرار دارد.
ديويد ليپتون ،معاون اول مدير عامل صندوق
بين المللى پول  -پرورش يافته ى مكتب
اقتصادى شيكاگو -كه روز يك شنبه پانزدهم
مه  ٢٠١٦به تهران سفر كرده بود ،...با هدف
اتصال مجدد سرمايه دارى ايران به نظام مالى
بين المللى ،تاكيد كرد و گفت اين سازمان
آماده است در اين زمينه به تهران كمك كند!
معاون صندوق جهانى پول گفت ،ايران با
چالش هاى عمده ى ديگرى روبروست:
از جمله كُند شدن اقتصاد جهانى؛ افت
قيمت نفت؛ نگرانى سرمايه گذاران در مورد
اقتصادهاى در حال ظهور؛ سيستم ضعيف
بانكى؛ نياز به اصﻼحات در زمينه ى بودجه.
) (١آقاى ليپتون به خصوص تاكيد كرد ،كه
ايران بايد خود را با قيمت هاى پايين تر نفت
تطبيق دهد .پيام آقاى ليپتون به سرمايه دارى
ايران روشن است .من در پائين به نقش
صندوق جهانى پول مى پردازم.
معنى اصﻼحات چيست؟ از منظر طبقه ى
كارگر ،بردگان مزدى ،هر درجه اى از گشايش
اشتغال ،تامين شغلى ،برچيدن اشتغال موقت،
كاهش ساعات كار ،افزايش دست مزد ،حق
تشكل و حق اعتصاب ،برقرارى بيمه ى
بيكارى ،بهبود خدمات درمانى ،و غيره،
اصﻼحات مثبت ناميده مى شوند .واضح
است ،كه ارائه ى اين اقدامات به نفع سرمايه
نيست .سرمايه در طلب تصاحب بيش ترين
نرخ ارزش اضافى طبقه ى كارگر ،بردگان
مزدى ،است .معمول شدن هر مقياسى از
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اصﻼحات باﻻ به توان و نيروى طبقه ى كارگر،
بردگان مزدى ،بستگى دارد .از ديد طبقه ى
سرمايه دار ،اصﻼحات آن اقداماتى است كه
به ضرر طبقه ى كارگر ،بردگان مزدى ،و به
نفع سودآورى يا توليد ارزش اضافى بيش تر
براى طبقه ى سرمايه دار است -اصﻼحات
منفى .در طول حاكميت سرمايه دارى
كنونى ،اصﻼحات انجام شده در رابطه ى
كار و سرمايه به سود طبقه ى سرمايه دار
چرخيده است .تصور اين كه اصﻼح طلبان
بخواهند چرخ روند تحميل شدن تاكنونى
اصﻼحات منفى عليه طبقه ى كارگر ،بردگان
مزدى ،را به پس برگردانند ،ساده نگرى است.
طرف دارى اينان از سرمايه گذارى خارج ،به
تداوم تاكنونى سياست اقتصادى سرمايه دارى
ايران بستگى دارد .در تقسيم كار جهان
سرمايه دارى ،سرمايه دارى ايران به حوزه ى
كار ارزان تعلق دارد .براى جذب سرمايه ى
خارج ،سرمايه دارى ايران نه تنها بايد مخزن
كار ارزان ،بلكه ادامــه دارى كار ارزان را
فراهم سازد .حكومت سرمايه دارى ايران
با شﻼق زدن هفده نفر از كارگران اعتصابى
معدن طﻼى آق دره به صندوق جهانى پول
و سرمايه هاى خارجى چراغ سبز مى دهد.
از منظر سرمايه دارى خارج ،بنا به موقعيت
ممتازش در صندوق بين المللى پول،
امپرياليسم آمريكا سياست هاى اقتصادى اش
را بر كشورهاى وام گيرنده ،در حال توسعه،
ديكته مى كند .صندوق بين المللى پول بر
پايه ى دكترين ميلتن فريدمن ،بنيان گذار
مكتب اقتصا دى شيكاگو  ،نئوليبرا ليسم
اقتصادى ،يا مكانيسم بازار آزاد ،مديريت
مى شود .رئوس دكترين ميلتن فريدمن ،يا
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مكتب اقتصادى شيكاگو ،عبارتند از :فرايند
خصوصى ســازى ،به سخن ديگر خريد
موسسات توليدى -خدماتى به ثمن بخس،
كاستن از سطح نيروى كار و پائين آوردن
دست مزدها ،قلم كشيدن روى قوانين دست
و پا گير حركت سرمايه ،افزايش قيمت
كاﻻهاى ضرورى كارگران ،برق ،آب ،گاز،
نفت و امثالهم ،پائين آوردن دست مزد
بردگان مزدى ،كاهش بودجه ى دولت ،تبر
زدن به خدمات اجتماعى گوناگون ،بهداشت
و درمان ،بيمه هاى اجتماعى و ،...از سر
راه برداشتن تشكﻼت كارگرى ،تضمين
سرمايه گذارى هاى خارج ،حتا حق خارج
كردن سود سرمايه گذارى به خارج و غيره.
صندوق جهانى پول با ديكته كردن شرايط
وام دهى در چندين دهه ى گذشته در آمريكاى
ﻻتين ،آفريقا ،آسياى جنوبى شرقى و روسيه،
سودهاى كﻼن نصيب وام دهندگان و ميلياردر
شدن يك اقليت ناچيز بومى از يك سو ،و
از سوى ديگر فقر ،ناامنى ،بيكارى عظيم،
گرسنگى ،وضعيت وحشت ناك بهداشت،
شيوع بيمارى ها و مرگ و مير ،بى خانمانى،
پيدايى بى شمار كار كودكان ،رواج هول ناك
تن فروشى ،گسترش حلبى آبادها در قطب
طبقه ى كارگر گرديده است .در سال ،٢٠٠٣
با شكست سياست هاى اقتصادى صندوق
جهانى پول ،سيلو دو لوﻻ ،نامزد رياست
جمهورى برزيل ،شعار محوريش اين بود
كه اگر انتخاب شد ،تﻼش خواهد كرد مردم
برزيل سه وعده غذا بخورند .تحميل شرايط
بانك جهانى پول ،بين  ،١٩٩٣-١٩٩١در
روسيه سبب شد ده ميليون نفر از گرسنگى
هﻼك شوند(٢).
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ديويد ليپتن در سخن رانى خويش در بانك
مركزى ايران ،احكامى از سياست نئوليببراليسم
ميلتن فريدمن را آشكارا برشمرده است .وى
به سرمايه دارى ايران هشدار مى دهد ،كه
جذب سرمايه ى خارج نيازمند چه ملزوماتى
است .البته ،به بركت حاكميت ديكتاتورى
ايدئولوژى مذهب ،اگر نه تمام ،ولى بخشى از
درخواست هاى صندوق جهانى پول فى الحال
به مورد اجرا گذاشته شده اند.
چرا صندوق جهانى پول به سرمايه دارى
ايران توجه كرده است؟ ماركس توضيح
مى دهد ،كه سرمايه از حوزه ى فرايند توليد
ارزش اضافى با نرخ نازل تر به عرصه اى
ديگر با فرايند توليد ارزش اضافى افزون تر،
يا از بخشى كه با معضل توليد ارزش اضافى
روبرو شده است به قسمتى كه ظرفيت فرايند
توليد ارزش اضافى را دارد ،روان مى شود .با
برداشتن تحريم ها ،به دﻻيل زير ،سرمايه ى
خارج ولع سرمايه گذارى در ايران را دارد:

شرايط برشمرده ى باﻻ ،موقعيت مناسبى براى
سرمايه گذارى سرمايه هاى خارج از كشور
فراهم كرده است.
با باز شدن درهاى سرمايه گذارى ،اعتبارات
مالى در دو بخش :اعتبارات نسبتا درازمدت و
اعتبارات كوتاه مدت وارد فرايند سرمايه دارى
ايران خواهد شد .جدا از شرايط اعتبارات
نسبتا درازمدت ،نقش اعتبارات كوتاه مدت
زيان بارتر است؛ چرا كه در مورد اخير» ،پول
نگاه _ دفتر سى ام

داغ« ،(Hot money) ،يا اعتبارات كوتاه مدت
با بهره ى باﻻ به وام گيرنده داده مى شود.
حاصل اين كه ،در فرايند سرمايه گذارى
خارج و عواقب ناشى از آن ،يك مولفه اش
باﻻ رفتن بدهى سرمايه دارى ايران و به تبع آن
بازپرداخت اين بهره به دوش طبقه ى كارگر
ايران خواهد افتاد.
جناح محافظه كار نزديكى با آمريكا را
به زيان موقعيت اش در ساختار قدرت
سرمايه دارى ايران مى بيند .خامنه اى ،رهبر
جناح محافظه كار ،سياست اقتصاد مقاومتى
را قرنطينه ى نفوذ آمريكا پيشنهاد مى كند .اما
مگر در پى اعمال تحريم هاى اقتصادى در
چند سال گذشته ،رژيم به اقتصاد مقاومتى
روى نياورده بود؟ حاصل اش چه بوده
است .بيكارى كاهش يافت؟! پديده ى عقب
افتادن ماه ها دست مزد كارگران به تاريخ
سپرده شد؟! بچه هاى خيابانى به كانون گرم
خانواده برگشته و كوله پشتى كتاب و دفتر
را به دوش گرفته و روانه ى مدرسه شدند؟!
تن فروشى كاهش يافت؟! اعتياد گسترده
ريشه كن گرديد؟! ...وزير كشور جمهورى
اسﻼمى اعﻼم كرده است ،كه هر سال ٦٠٠
هزار نفر زندانى مى شوند كه  ٢٠٠هزار نفر
از آن ها در زندان مى مانند .برابر با برآوردها،
بازسازى صنايع نفت و گاز به چندين صد
ميليارد دﻻر نياز دارد .مطابق آمار رژيم ،سال
گذشته يازده ميليارد دﻻر كاﻻى قاچاق وارد
كشور شده است .در يك كﻼم ،سياست
اقتصاد مقاومتى ،شرايط غير انسانى يى
به طبقه ى كارگر و اقشار خُ رده سرمايه
در ايران تحميل كرده است .به هر رو ،نه
سياست اقتصادى جذب سرمايه ى خارج و
نه بديل سياست اقتصاد مقاومتى ،سرمايه دارى
بحران زده ى ايران را به دروازه هاى شكوفايى
اقتصادى رهنمون نخواهد كرد .سرمايه دارى
ايران جزيى از سرمايه دارى بحران زده ى
جهان را تشكيل مى دهد .سرمايه دارى ايران
مصون از روندهاى سرمايه دارى جهانى
نيست .رشد اقتصادى ،به ويژه در كشورهاى
در حال توسعه ،نه معيارى است براى بهبود
معيشت عموم جامعه ،بلكه ثروت مندتر شدن
عده ى قليلى و فقر و فاقه اكثريت جامعه .هم
روى كرد اقتصاد مقاومتى شق محافظه كاران
و يا گزينش جلب سرمايه ى خارج از
سوى اصﻼح طلبان ،هدف هر دو توليد
براى تصاحب ارزش اضافى طبقه ى كارگر،
سود ،است و نه تامين نيازهاى اجتماعى
آحاد جامعه .ولى به هر رو ،به واسطه ى
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تنگناهاى مالى) ،(٣اقتصاد مقاومتى مجبور
است هم چنان شرايط بحران اقتصادى ،يا
آن چه در غرب گفته مى-شود »كمربندها
را ببنديم« را ادامه دهد .در مقابل ،جواب
اصﻼح طلبان در جذب سرمايه ى خارج ،با
تمام عوارض نامطلوب اش ،محتمﻼ به ازدياد
اشتغال ،بازسازى موسسات صنعتى فرسوده،
دست رسى به تكنولوژى جديد و راه اندازى
پروژه هاى ناتمام و غيره منجر خواهد شد.
باﻻخره ،احتمال افزايش اشتغال ،رقابت در
درون طبقه ى كارگر را كاهش داده و محتمﻼ
زمينه ساز بستر مناسبى براى اعاده ى اعتماد
طبقه ى كارگر و عبور از مبارزات دفاعى و
پراكنده مى گردد.

***

يادداشت ها:
 -١منظور آقاى ديويد ليپتون از نياز به
اصﻼحات در زمينه ى بودجه ،به زبان ساده
كاستن از هزينه هاى بودجه ى دولت-
طرف داران دولت ﻻغر مكانيسم بازار آزاد
است .با اين روي كرد ،از خدمات بهداشت
و درمان ،خدمات رفاهى ،آموزشى ،موسسات
فرهنگى و اجتماعى و نيروى كار استخدامى
در موسسات دولتى كاسته مى شود.
 -٢عمده ى بانك هاى سرمايه دارى ايران
مشكل اعتبارى دارند ،چون كه بسيارى از
وام هاى پرداخت شده قابل وصول نيستند.
 -٣دكترين شوك Shock Doctrine ،از
Naomi Klein
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