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 دولت موازی

   چھارم حزبۀبه کنگر) توفان(نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران

  

فاتی به عنوان دولت واقعی، دولتی که ابزار سرکوب را در دست داشته در ايران از ھمان بدو انقالب دولت تشري

دولت بازرگان بارھا به بی قدرتی خويش اذعان داشت و اعتراف می کرد که قدرت واقعی در . باشد وجود نداشت

 دولت موازی يا پنھان که از ھمان. محلل روی کار آمدنش بود" نھضت آزادی"دستان ديگريست، دستانی که خود 

وجود آمده بود آنچنان قوی شده ه ب...  دستگاھھای دولتی و،ليسو پ،بدو انقالب نخست به علت شک و شبھه به ارتش

 کميته ھای ،از ھمان بدو انقالب پاسداران. و قدرت را قبضه کرد که از تقسيم قوا در مملکت چيزی باقی نمانده است

مان امر به معروف و نھی از منکر، گروھھای لباس شخصی  دادگاھای انقالب، دادگاه ويژه روحانيت، ساز،مساجد

 بنياد ، بنياد شھيد، نظير کميته ھای امداد امام،و چماقدار شعبان بی مخی، بنيادھای کالن اقتصادی غير قابل نظارت

 صندوقھای قرض الحسنه علم شدند و کنترل واقعی کشور را در کنار ، جھاد سازندگی، خرداد١٥ بنياد ،مستضعفان

 ، وزارت اقتصاد،اری و وزارت دادگستریذاز آن تاريخ مجلس قانوگ. دولت تشريفاتی و رسمی در دست گرفتند

از ھمان بدو انقالب وامھای .  بانکھا به ارگانھای تشريفاتی و تبليغاتی بدل شدند،سازمان برنامه ريزی و آبادانی

 مملکت به دولتمردان و ۀ ھای بی وجدان از بودجهللاکالن و بدون تضمين و تنھا با توصيه مقامات پرنفوذ و آيت ا

جانبی از پرداخت اصل و فرع آن سرباز می زنند و ه خوديھا پرداخت شد که آنھا امروز با گردن کلفتی و حق ب

از ھمان بدو انقالب باال کشيدن اموال . کسی نيست از آنھا توضيح بخواھد و آنھا را تحت تعقيب قانونی قرار دھد

د و ھرج و مرج و بی قانونی برای حيف و ميل اموال عمومی زمينه فراھم می کرد و تا به امروز عمومی باب ش

  . دولت و نظام بانکی قادر نيستند با تکيه بر قوه قضائيه و مجريه وامھای داده شده را پس بگيرند. نيز ادامه دارد

دست داده است از زمان ه ل قدرت بوجود آمده و شرايط را برای قبضه کردن کامه کليه وضعيتی که امروز ب

مين بودجه خويش در کادر سياست أرياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی شروع شد که ارگانھای دولتی را برای ت

 یتعديل اقتصادی موظف کرد که به فعاليت اقتصادی مستقل بپردازند و تحت نام خصوصی سازی دست بروکراتھا

به عنوان عوامل فشار جانبی هللا  انصار حزب اۀدارودست. ناچيز باز گذاشتدولتی را در خريد اموال دولتی به بھای 
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کار کرد و امروز نتايج آن سياست خائنانه را به چشم ه در کنار دولت از زمان وی به صورت سازمانيافته آغاز ب

  . می بينيم

کسب تمام قدرت سياسی در تھديدات از خارج توسط امپرياليستھا برای تجاوز به ايران آن نقطه عطفی بود که روند 

حاکميت بروکرات کنونی به چنين قدرتی بعد از مرگ . امنيتی را توجيه و تشديد کرد-دست بروکراتھای نظامی

  .خامنه ای نياز دارد

. يش صادر شد آخرين ميخ را بر تابوت دولت تشريفاتی کوبيدپقيه که فتوای آن در چند ماه حکم حکومتی ولی ف

تکامل و شکلگيری ھمان دولت موازی بود که امروز رسميت " کودتا"دولت . ودتا می روداکنون سخن از دولت ک

ماھيت طبقاتی اين دولت بورژوازی بروکرات مافيائی است که در ترکيب خود بخشی . خويش را اعالم کرده است

ولی اساسا بخش . استاز روحانيت، بخشی از تجار سنتی بازار و بخشی از تکنوکراتھای بعد از انقالب را جا داده 

. نام ديوانساالران سخن می رود دست باال را دارد و بافت اين ترکيب را فراھم آورده استه اداری آن که از آنھا ب

ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه و بيرحم بورژوازی بروکرات که موجودی انگلی و زيادی است و در دولت بعدی 

ھر قيمت برای ه يا خانه نشين می شود از ھمين بی دورنمائی و تالش ببه عنوان انگل تحت تعقيب قرار گرفته و 

  .  حفظ قدرت ناشی می شود

ھر حال درآمدی ه اين درآمد که ب. طور عمده متکی بر در آمد ناشی از نفت و گاز استه دستگاه دولتی ايران ب

منبع عظيم مالی، خود را از مردم دولت با در دست داشتن اين . موقتی است با فروش نفت به خزانه دولت می ريزد

دولت خود را وابسته به مردم نمی داند و نيازی . جدا کرده و برای افکار و خواستھای آنھا اھميتی قايل نمی شود

  .نمی بيند به آنھا و به نمايندگانشان حسابی پس دھد

اوندساالری را در ايران تقويت کند وجود آورده است که خويشه اين منبع درآمد باد آورده برای دولت اين امکان را ب

دولت که پاسخگوی . و قشری انگل اجتماعی از ميان افراد مورد اعتماد که فرومايگانی بيش نيستند پرورش دھد

 مادی برای ۀاين در آمد در ايران ھمواره زمين. مردم نيست از منابع در آمدش قشر مفت خوری را پرورش می دھد

  . رشد استبداد و خفقان فراھم ساخته و دولت را به دوری از مردم و در خدمت قشر معينی از بروکراتھا کشانده است

 آقازاده ھا متولد شد که با وصلت و زاد و ولد در ميان خود حاکميت ۀدوران رسيده نظامی از بروکراتھای تازه ب

در ايران يک طبقه مرفه صاحب امتياز .  بدل کرده اند، بقاء آنھا باشدۀام که بايد تضمين ادنظامی خونیکنونی را به 

زيرا ھر تغييری کار را به . اين طبقه با ھر تغييری در ايران مخالف است. ی داردئپا گرفته است که ثروت افسانه 

ين قشر ا. حسابرسی می کشاند و اين حسابرسی که متکی بر قانونيت و نظارت عمومی است به ضرر آنھاست

اين بورژوازی بروکرات ھم اکنون قدرت را به . بروکرات قشری انگلی و فاسد است و در فرومايگی ھمتا ندارد

  .پاس تصاحب ثروتھای ملی در دست گرفته است و مريدان خود را با اين امکانات پرورش می دھد و تعليف می کند

دور از نظر مردم از ھمان بدو انقالب دست می زد ه  بدر سالھای اخير دولت پنھان و موازی که به اتخاذ تصميمات

وجود آمد و سپاه ه با روی کار آمدن احمدی نژاد ترکيب قدرتمندی از کادرھای نظامی و امنيتی ب. قوی و قويتر شد

پاسداران به عنوان بزرگترين سرمايه دار ايران در تمام عرصه ھای اقتصاد کالن ايران و در دست گرفتن اسکله 

  .نظامی بدل شد- سياسی-سری از باالی سر دولت رسمی و تشريفاتی، به غولی اقتصادیھای 

وجود آمده اند که تو گوئی خود را صاحب ايران می دانند ه ی در اين دوره بھای سياسی اقتصادی نظامی امنيتيارگان

 اقتصادی سپاه پاسداران فھرست منابع مالی و. و محقند تا دستشان می رسد چپاول کنند و به کسی حساب پس ندھند

. که آنھا را به جبر و يا رشوه و فشار دولتی و از طريق کاله شرعی صاحب شده است در چندين صفحه نمی گنجد
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در حقيقت امروز تمام قدرت سياسی در دست سپاه پاسداران که زير نظر واليت فقيه و رئيس جمھور است متمرکز 

  .امنيتی است سخن می گويند-ظامیمردم از يک دولت کودتا که دولتی ن. است

 سپاه پاسداران به ايحاد يک سرمايه داری مافيائی در ايران دست زده است که تنگناھای اقتصادی را با فشار اداری 

خسارت رفتار غير اقتصادی اين سرمايه داران . و دزدی از منابع در آمد نفت که در اختيارش است جبران می کند

نظامی و ھم قدرت - غولی اقتصادی پديد آمده که ھم قدرت سياسی.  مستقيما می پردازندمافيائی را مردم ايران

سپاه پاسداران . مھار اين غول در دست ولی فقيه است و معلوم نيست چه موقع بند خود را پاره کند. اقتصادی است

تدريج وارد سياست شد ه  حمايت از جمھوری اسالمی در زمان خاتمی بۀکه حق دخالت در سياست را نداشت به بھان

کدام سرمايه دار متعارف . صورت خزنده عملی کرده استه و تھديد به کودتا کرد و امروز کودتای خويش را ب

وجود دارد که قدرت رقابت با اين غول را که از حمايت قانونی و دولتی برخوردار است داشته باشد؟ سپاه پاسداران 

گاز گرفته تا نظام گمرکی، ورود بی رويه کاال، نظام ارتباطات، بنادر و در تمام عرصه ھای اقتصادی از نفت و 

. دست يافته است... فرودگاه ھا، کارخانجات بزرگ، عقد قراردادھای دولتی بدون اعالم مناقصه از طرف دولت و

رل می کند، نه تنھا با جالبتر اينکه سپاه پاسداران نه تنھا ورود و خروج کاال را کنترل می کند، نه تنھا، توليد را کنت

ه  توزيع در بازار و نظارت بر آن را نيز انحصار کرده و بۀ را نابود می سازد خود وظيفءجبر غير اقتصادی رقبا

چنين نوع سرمايه داری . توليد، توزيع، استخراج، بازرگانی، ھمه و ھمه در دست پاسداران است. عھده گرفته است

رمايه داری چھل دزد بغداد است که ھر وقت از اصل سرمايه کم آورند و يا در س. تنھا سرمايه داری مافيائی است

. ملت با دزدی جايگزين می کندۀ اثر برنامه ريزيھای غلط سرمايه ای از دست می دھند کمبودش را با جبر از خزان

ش را آنھا اين سرمايه داران مافيائی و مسلح از ضرر نمی ترسند زيرا ضررش را ملت متحمل می شود و سود

  .   آنھا نيازی به تفکر اقتصادی و برنامه ريزی و توجه به قوانين اقتصادی ندارند. تصاحب می کنند

*****  

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١١  مه ١٣٩٠  ارديبھشت ماه  ١٣٤بر گرفته ازتوفان شماره  

  org.toufan.www   .در شبکه جھانی اينترنت) توفان(صفحه حزب کار ايران 

  org.toufan@toufan            ).ايميل(نشانی پست الکترونيکی

  

  


