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   خصوصی سازی امپرياليستیۀمالباختگان ، قربانی برنام
  

 سال عمر نکبت بار ٣٩ھوری اسالمی در طول امروز بر کسی پوشيده نيست که رژيم چپاول پيشه و سرکوبگر جم

خويش برای تامين منافع طبقۀ سرمايه دار حاکم و اربابان جھانی شان چنان شرايط سياھی را بر اکثريت مطلق آحاد 

در پرتو سياست ھای ضد . جامعه تحت سلطه ما تحميل نموده که نظير آن در تاريخ معاصر ايران کم سابقه بوده است

گرانه اين رژيم، که با قدرت سرنيزه و اعمال ديکتاتوری عريان از آنھا حفاظت می شود، سرمايه داران مردمی و غارت

داخلی و خارجی قدرت يافته اند تا ھر روز تعرض جديدی را به حيات و معاش کارگران و توده ھای محروم سازمان 

 چه کوچکتر و در عوض جيب ھای خود را ُدھند، دسترنج و حاصل کار آنان را بربايند و سفره محقر آنان را ھر

 آخرين نمونه اين تعرض وحشيانۀ استثمارگران را می توان در چپاول و باال کشيدن ھزاران ميليارد .انباشته تر سازند

ات مالی و صاحبان آنھا يعنی مقامات دزد و مؤسستوسط بانکھا، " مالباختگان" ھا و سپرده ھای ئیتومان از دارا

 اسالمی ديد که در يکی دو سال اخير با اين کار، صد ھا ھزار خانوار را به خاک سياه نشانده و حيات غارتگر جمھوری

  .و ھستی آنھا را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده اند

ات مالی در جمھوری اسالمی که طبق قواعد جاری با اجازه بانک مرکزی و نھاد مؤسسمالباختگان کسانی ھستند که 

اين روز ھا در بر اين اساس . ی تاسيس شده اند، سپرده ھای آنھا را باال کشيده و پاسخگوی آنھا نيز نمی باشندھای دولت

صحنه اعتراضات و مبارزات مردمی شاھد ظھور پديده جديدی می باشيم که با توجه  بر گستردگی، شدت و تداوم  آن 

مالباختگان ھر چند اقشار متفاوت .  معروف شده است "مالباختگان"به حرکت مبارزاتی " ملی"به عنوان يک مسأله 

نی جامعه ھستند که ئياجتماعی را در بر می گيرند، اما بخش بزرگی از آنھا، از صفوف طبقات کم درآمد و دھک ھای پا

 با ھزاران مشقت، چند ميليون تومانی را در طول زندگی برای روز مبادا ذخيره و سپس بر بستر تبليغات فريبکارانه

شنيدن . حکومت در سالھای اخير مبنی بر پرداخت سودھای باال، پولشان را به بانک ھا و نھادھای مالی سپرده اند

ماجرای دردناک زندگی اين طيف که بنا به برخی آمار تعداد آنھا به ميليونھا نفر بالغ می شود نشان می دھد برای 

ھا به  م و گرانی سرسام آور، دريافت سود ماھيانه از اين مؤسسهُگذاران خرد، در شرايط بيکاری، تور بسياری از سپرده

 ٣٠آنھا با وعده دريافت سود در حد . مثابه منبعی برای پر کردن شکاف بين حقوق و خرج خانواده به کار می رفته است

 نھادھای مزبور درصد، دارائی خود را در اختيار نھادھای مالی جمھوری اسالمی قرار داده بودند؛ در نتيجه اکنون که
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به طور حتم بخش بزرگی از اين حاضر به باز پس دادن سپرده ھای آنھا نيستند روزگار سياھی در انتظار آنھاست و 

  .گروه از افراد به گرداب فقر و محنت بيشتر پرتاب خواھند شد

 اسالمی که با سياست ات مالی فاسد و غارتگر که در پرتو سياست ھای اقتصادی جمھوریمؤسساز سوی ديگر،  

از سپرده  امپرياليستی صندوق بين المللی پول و  بانک جھانی گره خورده، برپا شده اند با در دست گرفتن حجم بزرگی

ھای ميليونھا تن از سپرده گذاران، اين پول ھا را در سرمايه گذاری ھای مختلف غير توليدی و مصرفی نظير بازار 

اما با بروز اولين شکافھای اجتناب ناپذير در سيستم مالی . ورس و غيره به کار انداختندبازارھای ب... طال و مسکن و 

سرانجام از . نظام اقتصادی وابسته و بحران زده ايران، فاجعه ای که می توانست قابل پيشبينی باشد به وقوع پيوست

که متعلق به سپاه " (ثامن االئمه"ه مؤسسه مالی و در راس آنھا مؤسس بانک و ١٢سال گذشته با اعالم ورشکستگی 

. بحران سر باز کرد و حيات و ھستی ميليونھا تن از مالباختگان را به کام خود کشيد) پاسداران جمھوری اسالمی ست

ات و تاکيد وقيحانه مقامات رژيم نظير سياوشی نماينده مجلس که مؤسساکنون با اعالم ورشکستگی تعداد زيادی از اين 

است ، زندگی حال و " يک دروغ"پس دادن پول ھمه مردم مالباخته " وعده"گان با بيشرمی تاکيد نمود در جمع مالباخت

ناچيز آنھا به کيسۀ گشاد سرمايه داران دزد و " سرمايه"آيندۀ اکثريت مطلق سپرده گذاران به غارت رفته و تمامی 

راس از ھيچ گونه بازخواستی در مناصب ديگر در غارتگری ريخته شده که يا پس از اين فاجعه گريخته اند و يا بدون ھ

بلندگوھای تبليغاتی حکومت در حالی که خود در مورد مالباختگان ادعا می . مشابه می باشند سيستم مشغول انجام اعمال

در شرايطی که آنھا بدون ھر گونه پشتيبانی و " بسياری از آنھا از طبقات متوسط و ضعيف جامعه ھستند"کنند که 

 کرده و بغضی در گلو منتظرند  با مشتی گره" دولتی به حال خود رھا شده اند، اعتراف می کنند که مالباختگان حمايت

  ). ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور١۶سايت اينترنتی سرپوش " (تا کسی به فريادشان برسد

ل و آمل و گرگان گرفته اکنون بيش از يک سال است که مبارزات مالباختگان در اقصی نقاط ايران جريان دارد ، از باب

تا مشھد و تھران تا اردبيل و مغان و اراک و ھمدان تا اھواز و سيرجان و خرم آباد و خالصه سراسر شھرھای ايران 

مالباختگان . و درگيری ھای متعدد آنھا با نيروھای انتظامی تبديل شده استامروز به صحنه مبارزه اين مردم عدالتخواه 

 خشم و نفرت خود را از غارت تجمع در مقابل مجلس و ساير ارگانھای دولتی در شھرھای مختلف و ئیبارھا با راھپيما

در يکی از .  ھايشان توسط نھادھای مالی دزد و فاسد و عدم رسيدگی مقامات حکومت فرياد زده اندئیبيرحمانه دارا

 از تمام شھرھا خود را به تھران گسترده ترين اين حرکات در خرداد ماه امسال، مالباختگان در يک حرکت سراسری

رسانده، برخی از آنھا در يک حرکت نمادين کفن به تن کرده  و در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خيابان ميردادماد 

اين حرکت چنان گسترده بود که . برسانند" ُصدای خود را به برج نشينان"تجمع کردند تا به قول نشريات حکومتی 

در تجمعات اعتراضی مالباختگان شعارھای مردمی . انھای اطراف و توقف رفت و آمد شدباعث مسدود شدن خياب

ما بچه ھای " ، "توپ تانک بسيجی، ديگر اثر ندارد"، "مرگ بر اين دولت مردم فريب"زيادی شنيده می شود از قبيل 

" ر نه اميد ھمه ش دروغ و تزويرنه تدبي"، "کار سه قوه مون چيه پاسکاری و ماست ماليه"  ، "جنگيم، بجنگ تا بجنگيم

البته مسلم است که در تجمعات اينچنينی نه فقط گرايشات و مواضع طبقاتی مختلف نقش بازی می کنند، بلکه عوامل ...و 

رژيم نيز خود را داخل تجمعات نموده و شعارھای رفرميستی و سازشکارانه سر می دھند و حتی با توجه به امکانات 

واضح است که آنھا به اين ترتيب می کوشند اھداف آن . ن را ھم به چنان شعارھائی مزين می کنندخود، پالکاردھايشا

چنين واقعيتی در ھر حرکت مردمی که دارای رھبری . مبارزات را مخدوش و مسير حرکت آنھا را منحرف سازند

قعا متعلق به توده ھای عدالت اما در ھر حال تشخيص شعارھائی که وا. انقالبی و کمونيستی نيست امری طبيعی است

در ھر حال . طلب می باشد با چنان شعارھائی ھم برای کسانی که با ديد طبقاتی به امور می نگرند، چندان مشکل نيست
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اين امر ھر چه بيشتر بر خشم به حق . کوشش رژيم آن است که مبارزات مالباختگان را به ھر ترتيب از نفس بياندازد

 شديد تر با آن برای احقاق حق ئیدزد و فريبکار جمھوری اسالمی دامن زده و آنھا را به رويارومالباختگان از رژيم 

  .شان سوق داده است

مبارزات مالباختگان در يک سال اخير به سھم خود نقش مھمی در افشای چھره سياه و ماھيت ضد خلقی دزدان حاکم 

ی پوشاندن نقش نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر ايران و حافظ البته مبلغين رژيم نيز بيکار ننشسته و برا. داشته است

. آن يعنی جمھوری اسالمی در فاجعه اخير، به حيله ھای مختلف توسل جسته و تبليغات عوامفريبانه به راه انداخته اند

گان، حداکثر، در جريان اين کارزار است که عده ای از فريبکاران می کوشند تا با اشک تمساح ريختن برای مالباخت

نيز به " ئیانتقادھا"را مسبب خانه خرابی مردم جا بزنند و " اتمؤسسدزدی ھای فردی صاحبان اين "و " سوءمديريت"

فعاليت آنھا را " جلوی"صادر کرده اند و يا " مجوز"گردانندگان بانک مرکزی کنند که چرا برای اين غارتگران 

يل صورت می گيرند که عامل اصلی و چھره دزدان درجۀ اول از ديده ھا پنھان ؟ اين تبليغات اساسا به اين دل!نگرفته اند

با رواج چنين تبليغاتی، اگر بحران شديدتر گشته و تعميق بيشتری يابد، آنھا خواھند توانست با قربانی کردن برخی . بماند

ای جاری، خط بيشرمانه ای نيز عليه اما در تبليغات و ادعاھ. ِمھره ھا، دست کل نظام حاکم در اين تبھکاری را بشويند

به وجود آمدن وضع فعلی معرفی می " عامل"مردم و قربانيان را " طمع ورزی"خود مالباختگان تعقيب می شود که 

  . کند

اما، واقعيت اين است که نه فساد و سوء مديريت و دزدی ھای فردی که اساسا با جمھوری اسالمی عجين بوده و جزء 

 جھانی و در شرايط ام اقتصادی حاکم می باشد، بلکه وابستگی سرمايه داری ايران به امپرياليسماليتجزای حيات نظ

مشخص کنونی تبعيت اقتصاد ايران از سياست ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول است که باعث چنين فاجعه 

ای گشته و به سرمايه داران انگل و زالو صفت ايران امکان جمع آوری پول ھای مردم و به جيب زدن آن پولھا را داده 

اگر به گذشته برگرديم می بينيم که رژيم جمھوری .  بيشتری از مردم گشته استو باعث خانه خرابی توده ھای ھر چه

اسالمی پس از پايان جنگ ايران و عراق يعنی از دوره رياست جمھوری رفسنجانی سياست کالنی را در ارتباط با 

از عمده نتايج اين . در پيش گرفت) امپرياليستھا(مؤسسات مالی فوق الذکر در جھت تأمين منافع سرمايه داران خارجی 

سياست که بدون استثناء توسط دولت ھای مختلف جمھوری اسالمی از خاتمی گرفته تا روحانی عملی گشته است، بايد 

چرا که نقش انگلی . اشاره کرد که به موضوع بحث ما مربوط می شود" بازار آزاد"و  گسترش " خصوصی سازی"به 

 پنجه ھای خونين خود را بر پيکر ميليونھا تن از توده ھای ستمديده فرو ئیات مالی ای که اکنون به عنوان ھيوالمؤسس

و تسھيل شرايط برای سرمايه داران خارجی و بومی می " خصوصی سازی "ئیکرده اند، حاصل يک دوران طال

  .باشند

تبھکار و مزدور  بويژه در دوران احمدی نژاد ٨٠ات مالی به اوايل سالھای دھه مؤسسسابقه شکل گيری و تاسيس اين 

احمدی نژاد در دو دوره رياست جمھوری خويش، مطابق رسالتی که بر عھده داشت به سرعت و در . باز می گردد

خصوصی "ادامه سياست دولت ھای پيشين، به پيشبرد برنامه ھای صندوق بين المللی پول و بانک جھانی مبنی بر 

سياستھای صندوق بين المللی و بانک جھانی از زبان خود ھدف از پيشبرد . در اقتصاد ايران ھمت گماشت" سازی

تقويت مالکيت خصوصی، آزادسازی برای حرکت بھتر سرمايه با کاستن از حجم محدوديت ھا و مقررات  طراحان آن،

 دولتی، اصالح ساختار مالی نظام به شکلی که کمترين موانع برای پيشبرد اين برنامه را ايجاد کند و اصالح قوانين

وقتی خوب دقت کنيم می بينيم . بوده و می باشد) بخوان تبديل ھر چه بيشتر کارگران به بردۀ سرمايه داران(نيروی کار 

که دولت احمدی نژاد نيز  ھمچون اسالف و اخالفش در دوران زمامداری خويش تمامی اين سياست ھا را  با ريختن 
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ھمه به ياد .   اعتراضات و مبارزات آنھا امکان پذير ساختخون کارگران و توده ھای ستمديده  و سرکوب وحشيانه

، مطابق برنامه ھای ديکته شده توسط نھادھای "خصوصی سازی"سياست " فاز اول"دارند که از جمله اھداف کليدی 

در ايران بود که به يک تعرض وحشيانه به سطح زندگی " آزادسازی قيمت سوخت"و " حذف سوبسيدھا"امپرياليستی، 

به خاطر عملی ساختن اين احمدی نژاد . اش توده ھای تحت ستم ما و سرکوب بيرحمانه اعتراضات آنھا ختم شدو مع

  .توسط صندوق بين المللی پول مورد تشويق و قدردانی قرار گرفت" جراحی بزرگ اقتصادی"

ُدر طول زمامداری دولت نھم و دھم، ظھور قارچ گونۀ  ُ برنامه ھای خانه خراب ات مالی مورد بحث در چارچوب مؤسسُ

ھدف دولت در واقع اين بود که با حذف . صورت گرفت" بازار آزاد"و  توسعه " خصوصی سازی"کن گسترش 

نظارت ھا و قوانينی که ممکن بود برای توسعه آنھا دست و پاگير شود، به ايجاد شرايط ھر چه بھتر برای گردش آزاد 

مايه داران با دستھای بازتری به سوداندوزی و غارت و چپاول توده ھا سرمايه دست زده و بستری را ايجا کند تا سر

با بانک مرکزی و چند " رقابت"ات مالی باصطالح خصوصی که به مؤسسبر اساس  چنين سياستی، تعداد . بپردازند

يشبرد اين دولت احمدی نژاد به موازات پ.  مورد رسيد٧٠٠بانک دولتی ديگر برخاستند با رشدی سرطانزا  به بيش از 

، ھمچنين دست به خصوصی سازی بانک ملت و سپردن آن به "خصوصی"ات و بانکھای مؤسسبرنامه يعنی رشد تعداد 

برای سرمايه داران ) چھارمين بانک بزرگ ايران(و چوب حراج زدن به بانک تجارت  دست سرمايه داران بزرگ

 که در يک مدت کوتاه در اثر پيشبرد سياست مخرب سرانجام قدرت مالی و اقتصادی ای. غارتگر در بازار بورس زد

جامعه توسط "   درصد از کل نقدينگی٢٠" رسيد که بنا به برخی آمار ئیفوق در دست نھادھای مالی متمرکز شد به جا

اما تا جائی که به موضوع مالباختگان مربوط ) ١(،"که ھنوز ھم نامشان افشا نشده کنترل می گرديد" ه مالیمؤسسشش "

در جامعه ای که ھيچ کاری بدون ارتباط با . شود بايد به يک ويژگی بزرگ خصوصی سازی در ايران اشاره کردمی 

نظام سياسی حاکم پيش نمی رود، نھادھای مالی ای که با خصوصی سازی پا به عرصه وجود نھادند و امروز پول مردم 

. ی نظام حاکم وابسته بودند و يا توسط آنھا کنترل می شدندًرا ربوده اند، اکثرا به باالترين نھادھای بوروکراتيک و نظام

وابسته به " بانک حکمت"وابسته به سپاه پاسداران، " تعاونی اعتبار ثامن االئمه"از معروفترين اين نھادھا  می توان از 

عدا به بانک ، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدين که ب"قوامين"ه مالی و اعتباری مؤسسارتش جمھوری اسالمی، 

 نام داد؛ مؤسسه مالی و اعتباری سينا و يا بانک سينا وابسته به بنياد مستضعفان ، شانديز و کاسپين و تغييرايران زمين 

  . نام برد... 

 که قادر به مسموم -اکنون مقامات بانک مرکزی و برخی مھره ھای رژيم اعتراف می کنند که بسياری از اين نھادھا 

 به دليل کنترل شان توسط باالترين نھادھای قدرت نظير سپاه و ارتش -ھر نظام مالی ای می باشند کردن و اضمحالل 

در مقابل سيل انتقاداتی . ضد خلقی حتی نيازی به کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعاليت ھای مالی نداشته اند

م مردم خشمگين مسئول ايجاد وضع بحرانی که می کوشند بانک مرکزی رژيم و از آن محدودتر مديران آن را در چش

بانک :  با سايت تابناک تاکيد کردئیکنونی معرفی کنند،  حاتمی يزدی، يکی از کارشناسان اقتصادی نظام در گفتگو

ه قوامين و نيز مؤسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنھا را ندارد، از جمله مؤسسمرکزی بعضا با 

اين ). ١٣٩٦ُ خرداد ٣١ -تابناک . (رکزی نمی تواند در مقابل نيروھای انتظامی و قوه قضائی بايستدميزان، بانک م

اعترافات ھمچنين کذب تبليغاتی را نشان می دھند که در راستای تطھير نقش رژيم در تعميق بحران اخير و غارت 

  . مالباختگان سازمان يافته اند

ات مالی ای که پول مردم را به جيب زده اند، سرمايه داران مفت خور مؤسسن تمامی واقعيات نشان می دھند که صاحبا

 ئیو چپاولگری ھستند که با اتکاء به قدرت دولتی پاسخگوی ھيچ نھاد و مرجعی نبوده اند و با خيال راحت مال و دارا
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سود آن را به جيب زده و سپرده گذاران را بدون ھر گونه نظارتی در فعاليت ھای مسموم اقتصادی به کار انداخته و 

آنچه که امروز در آه و ناله و استيصال و خشم به . اکنون حتی حاضر نيستند اصل پول مالباختگان را به آنھا برگردانند

بلکه ميوۀ بذر مسموم " طمع ورزی"حق ميليونھا تن از مالباختگان عليه جمھوری اسالمی می بينيم، نه افسوس ناشی از 

ری اسالمی در جھت بھره برداری امپرياليستھا و سرمايه داران غارتگر خارجی و سرمايه داران و کثيفی ست که جمھو

  . وابسته بومی در ايران کاشته است

بحران مالباختگان تضادھای عميق موجود در جامعه تحت سلطه ما را ھر چه بيشتر دامن زده و در نتيجه ما شاھد 

ضد رژيمی، اين بار توسط مالباختگانی ھستيم که برای احقاق حقوق گشايش جبھه ديگری در مبارزات خود بخودی 

خويش به خيابانھا آمده اند و در حرکات و شعارھای خويش نشان داده اند که عامل به خاک سياه نشانده شدن خود و 

ی شوند، با خانوادھايشان را می شناسند و می دانند که چگونه سرمايه داران غارتگری که توسط قدرت دولتی حمايت م

باال کشيدن صد ھا ميليارد تومان از سپرده ھای مالباختگان، ميليون ھا تن از محرومان جامعه را محکوم به فقر و 

  . محنت بيشتر کرده اند

به اين مبارزات بايد به عنوان جويبار ديگری از مبارزات عمومی کارگران و توده ھای در بند عليه رژيم جمھوری 

بدون شک جمھوری اسالمی تنھا با حربۀ سرکوب عريان قادر به خفه ساختن جنبشی که . م نگريستاسالمی و نظام حاک

در نتيجه مانند ھر جنبش اعتراضی خودبخودی ديگر . ميليونھا تن از مردم متضرر و به جان آمده بر پا ساخته اند نيست

 جا دھد تا بتواند در مقابل مردم خشمگين می کوشد ھمزمان با اعمال سرکوب، مزدوران خويش را در ميان مالباختگان

و به جان آمده، تا آنجا که می تواند شعارھای انحرافی مطرح ساخته و در نھايت رھبری اين حرکات را به دست خود 

. بگيرد؛ و از اين طرف با به انحراف بردن انرژی مبارزاتی مردم ، سرانجام بر حرکات اعتراضی مالباختگان فايق آيد

جوانان و نيرو ھای آگاه و انقالبی ما بايد بکوشند با .  ھمين واقعيت نقش نيروھای آگاه را برجسته تر می سازدًاتفاقا 

شرکت در مبارزات مالباختگان، چھره مسبب واقعی وضع موجود يعنی نظام سرمايه داری خونخوار و غارتگر را به 

، عملکردھای سلطه امپرياليسم و سرمايه داران وابسته به آن را مردم بنمايانند و با اتکاء به تجربۀ عينی خود مالباختگان

به مردم شناسانده و مبارزه مردم را در جھت سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی کاناليزه و تقويت 

  . نمايند

  
  :زيرنويس
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