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 Economical اقتصادی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ نوامبر١١ -١٣٨٨ ]عقرب[ آبان٢٠

  
  سياست اقتصادی در جمھوری شورايی ايران

  
  

يکته شده از سوی صندوق بين المللی پول،  شورايی در ايران، از سياستھای اقتصادی د-يک نظام دموکراتيک

سياستھای تحميل شده از سوی نھادھای مالی بين المللی، به تشديد بيکاری، فقر ھر چه بيشتر . تبعيت نخواھد کرد

جامعه نمی تواند سرنوشت . توده ھای زحمتکش، و به تضعيف نقش مردم در دخالتگری سياسی انجاميده است

دھا و دستورات نھادھای مالی سرمايه داری جھانی واگذار نموده، سطح معيشت مردم اقتصاد کشور را، به رھنمو

از سوی ديگر، شرايط يک جامعه انقالبی و فقر و فالکت طاقت فرسای . را، تابع منافع انحصارات بين المللی سازد

ممکن  ًعمال نيز غيرموجود، ادامه سياستھای ارتجاعی، و تحميل وخامت بيشتر بر زندگی توده ھای زحمتکش را، 

در عين حال، بر اساس تجارب عينی و شواھد متعدد، رشد اقتصادی تحت شرايط بازار سرمايه داری، نه . ميسازد

عالوه . به ايجاد کار برای ھمگان، بلکه به بی عدالتی بيشتر، و ايجاد و حفظ ارتش ذخيره بيکاران، منجر شده است

 اقتصادی بين المللی، يک پديده عمومی در جھان گشته، آشکارا در جھت -ثيرات سياستھای مراکز مالی، تابر اين

 دموکراتيک، نه -از اين رو، اتخاذ يک سياست اقتصادی راديکال. تحکيم موقعيت سياسی سرمايه داران، عمل ميکند

  . تنھا ضروری، بلکه از بيشترين امکان پشتيبانی توده ای و موفقيت عملی، برخوردار خواھد شد
  

 دموکراتيک، بر ترکيبی از سياستھا، تجارب و دانش جديد، در عرصه ملی و بين المللی، -ست اقتصادی راديکالسيا

  :استوار است
  

     دست آوردھای مثبت سياستھای اقتصادی سوسياليستی در جھان، -١

     اشکال عملکرد اقتصادی و مالی در اقتصاد سرمايه داری، -٢

  ش دولت در اقتصاد کشورھای پيشرفته سرمايه داری،    تجارب معين و مثبت از نق-٣

  ، برای افزايش قدرت خريد مردم، )ويژه در شرايط پس از جنگ در غربه ب(   اقدامات مقطعی دولتی-۴

سرمايه صنعتی، سوسيال دموکراسی، اتحاديه ھای (   سياستھای اقتصادی مدافعين بازار داخلی در غرب-۵

  ،)کارگری

  لد، تی برای تقويت سرمايه گذاريھای مؤ ماليا  سياست تسھيالت-۶ 

  لد خارجی، مؤ  سياستھای ويژه جھت جذب سرمايه گذاريھای-٧
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    سياستھای اقتصادی خاص شرايط بحرانھای مالی و اقتصادی بين المللی،-٨

    کاربردھای وسيع و جديد تجارب سازماندھی بيمه ھای اجتماعی،-٩

  ).کامپيوتر، اينترنت( رھای نوين جمع آوری و کار بر روی اطالعات  کاربرد وسيع و سيستماتيک ابزا-١٠
  

کمک مکانيزمھای اقتصادی و مالی روتين عمل کند، ه ً دموکراتيک، بايد خود و عمدتا ب-سياست اقتصادی راديکال

  . و نه از طريق محدود ساختن  مصرف، تعيين نوع آن و يا توسل به  دخالتھای بوروکراتيک
  

 شورايی، بر ايجاد کار، حفظ مشاغل موجود، گسترش رفاه و ارائه - دی در يک نظام دموکراتيکسياست اقتصا

اين امر، توسعه اقتصادی تضمين شده، متوازن و منظم را . يابنده، استوار است ًخدمات اجتماعی مداوما بھبود

ويژه ه دی ھمه جانبه و سريع، بلکه بجامعه ايران آينده، نه فقط به رشد اقتصا.  نمايدالزامی، در عين حال، تسھيل می

  . به پيوند تنگانگ چنين سياستی، با تحقق ھدف برچيدن کامل بيکاری، و دستيابی به عدالت اجتماعی نيازمند است
  

ًظرفيتھای ايجاد کار در شرايط اقتصاد سرمايه داری اما، محدود بوده، و عمال به افزايش سطح مصرف طبقات 

بقات دارای در شرايط اقتصادی کنونی کشور، ھر چه ط. ا تجارت خارجی، وابسته استمرفه و ميانی شھری، و ي

لد روی آورند، به ھمان ميزان، رشد حقيقی اقتصاد توليدی، امکان پذير است؛ از آنجا که قدرت خريد، به مصرف مؤ

ر بازار اشباع شده نقش ناچيز صادرات صنعتی ايران، و عدم وجود ھيچگونه چشم اندازی در کسب جايگاه مھمی د

  . جھانی، يک واقعيت غيرقابل انکار است
  

اما عدم نيازمندی طبقات ميانی به مصرف بيش از نيازھای آن، روی آوری آن به داللی و قاچاق، صرف پس 

لد، و يا خريد کاالھای وارداتی قاچاق، بر معضالت موجود افزوده، به  مصرف تجملی و غير مؤاندازھا  در خارج،

در کنار آن، تضعيف مداوم قدرت خريد . ھر چه بيشتر محدوديت توسعه بر بازار داخلی، منجر گرديده استتحميل 

کارگران و زحمتکشان روستايی از مقطع سرنگونی رژيم پھلوی تاکنون، باز ھم بر عدم گسترش مصرف داخلی، 

 اقتصادی سرمايه داری و با ھدف اتکاء به سياستھای. لد، انجاميده است اين طريق عدم تقويت يک اقتصاد مؤاز

عنوان قدرت خريد کالسيک، به دستيابی به ھدف تضمين حق کار ه پاسخ گويی به تقاضای بخشھای ميانی و مرفه ب

و ايجاد شغل برای انبوه جويندگان کار، منتھی نمی شود؛ صرف نظر از اينکه در ميان اين بخش نيز، نه فقط در 

لد آن، رو به افته، از اينطريق نيز سھم مصرف مؤً تجملی وسيعا گسترش يايران بلکه در سطح جھان، مصرف

  . کاھش ميرود
  

در کنار عوامل فوق، يک عامل بسيار مؤثر ديگر نيز عمل ميکند، که از خود ويژه گيھای اقتصاد ايران، محسوب 

  :ميگردد

 در عدم تی است، و اين نيز نقش اصلیً اقتصاد ايران، اساسا اقتصادی متکی بر فروش نفت، و داللی کاالھای واردا

يک سياست اقتصادی . لد را، که به ايجاد گسترده محل کار منجر شود، ايفا ميکندشکل گيری يک اقتصاد مؤ

  : دموکراتيک، بايد- راديکال
  

  .   رابطه رشد اقتصادی و ايجاد کار را با نيازھای مصرف طبقات دارا، کاھش دھد-١

  . صار قدرت خريد طبقات دارا، خارج سازد  بازار داخلی را از انح-٢
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  .  به اقتصاد متکی بر فروش نفت و داللی کاالھای وارداتی، خاتمه دھد-٣

لد، مراجعه يی، برای تضمين حيات يک اقتصاد مؤ  به افزايش مداوم قدرت خريد کارگران و شھروندان روستا-۴

  .کند
  

اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه اقتصادی تضمين شده  بدون تبديل کارگران و زحمتکشان، به نيروی فعال و 

  . امکانپذير نيست- بيش از آنچه ھم اينک عملی است-و ايجاد کار
  

ثروتھای عمومی کشور و قبل از ھمه نفت و گاز و صنايع پتروشيمی، در تمام سالھای سلطه ديکتاتوری و ترور، 

. الن داخلی و تحکيم رژيمھای ارتجاعی، قرار گرفته استدر خدمت انحصارات امپرياليستی، سرمايه داران و دال

ثروت اصلی کشور در کنترل دولتھای سرکوبگر، نه به امکانی برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش 

 راھزن، و کسب ثروت برای يک اقليت استثمارگر، ھایحقوق دموکراتيک مردم، بلکه به ابزاری برای سلطه دسته 

ً صنايع نفت به دليل عدم وجود مالکيت اجتماعی و کنترل دموکراتيک بر آن، عمدتا و عمال ب.مبدل شده است مثابه ه ً

طريق اولی شکل ه ب. ھسته يک اقتصاد سياسی خاص سيستم بازتوليد ديکتاتوری و ترور در جامعه، عمل کرده است

اجتماعی و بدون کنترل جامعه بر گيری يک نظام دموکراتيک، بدون تبديل اين ثروت عظيم عمومی به يک ثروت 

محروم ساختن دستگاه دولتی از مالکيت بر صنايع کليدی و شرکتھای دولتی، به طور جدی به . آن، غير ممکن است

  . نظامی  نيز، منجر خواھد شد-کاھش قدرت سرکوبگری سيستم اداری
  

ک در قدرت در رژيمھای صنايع نفت کشور، ھمواره نظير ملک خصوصی مديران دولتی، و ھزارفاميل شري

بخش بزرگی از سوء استفاده ھای مالی و رواج اقتصاد داللی، مستقيم و يا غير . کار گرفته شده استه تاکنونی، ب

 حاکم ناشی شده است؛ اين ھایمستقيم، از غارت درآمدھای نفتی از سوی اليه ھای مختلف بورژوازی،  و دسته 

رژيم اسالمی در سوء استفاده از . ژيم سلطنتی و اسالمی بوده استيک روال ثابت و جا افتاده، در ھر دو ر

 ميليارد دالر از ١٠٠٠گفته برخی منابع، بيش از ه ب. درآمدھای نفتی، به افراطی ترين روشھای ممکن روی آورد

 خواستار ١٣۶٠ جنگی که دولت عراق از سال -  سال، صرف ادامه جنگی ارتجاعی٨ثروتھای کشور فقط  طی 

ًاز اين گذشته، ھزينه دستگاه انگلی عريض و طويل سرکوب و تحميق مذھبی رژيم نيز، تماما .  گرديد-آن بودپايان 

قطع رابطه ميان دولت و ثروت اصلی کشور، آغاز اقدامات بنيادی . از طريق غارت درآمدھای نفتی، تأمين ميگردد

 .در مبارزه با فساد مالی و اداری را نيز، امکانپذير ميسازد
  

 اجتماعی، به تغييرمالکيتھای دولتی و - کارگيری صنايع نفت و ثروتھای دولتی کنونی در مسير توسعه اقتصادیه ب

 - از اين رو، نظام دموکراتيک. ايجاد مناسبات جديدی، بر اساس مالکيت اجتماعی بر اين ثروتھا، نيازمند است

لتی در اين رابطه را، از کنترل دستگاه دولتی شورايی، سرمايه ھای عمومی، مالکيتھا و فعاليتھای اقتصادی دو

ًاداره نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، مستقيما . خارج ساخته، به يک نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، انتقال ميدھد

ی، عمومی و اجتماعی، ئاز طريق ارگانھای نمايندگی مردم در دو پارلمان سراسری، نھادھا و سازمانھای توده 

 خارج از وظايف -  شورايی، دارای فعاليتھای انتفاعی-دولت در يک نظام دموکراتيک.  گرفتصورت خواھد

کنترل حقيقی . طريق اولی، مالکيت اقتصادی از نوع کنونی آن، نخواھد بوده  ب- مربوط به خدمات اجتماعی اوليه

ذ يک سياست اقتصادی جامعه بر ثروتھای عمومی، تبديل اين منابع را به پشتوانه مالی ضروری، برای اتخا
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تبديل مالکيتھای دولتی به مالکيت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتايج .  دموکراتيک، ممکن ميسازد- راديکال

 مالی را نيز، تسھيل -تدريج دموکراتيزاسيون کامل ھمه عرصه ھای فعاليتھای اقتصادیه مثبت متعددی است، که ب

  .نمودخواھد 
  

عنوان ديناميزم ه ی، بر تقويت پيوسته و سيستماتيک قدرت خريد توده ھای زحمتکش، ب شوراي- نظام دموکراتيک

افزايش مداوم و منظم قدرت خريد مردم، نه بر زمينه . رشد اقتصادی و ايجاد کار و رفاه عمومی، تکيه خواھد کرد

زرگانی خارجی در بازار چاپ اسکناس و کاھش مداوم ارزش آن از اين طريق، و يا تالش بيھوده برای رشد تراز با

پر رقابت و اشباع شده بين المللی، بلکه از طريق ھدايت سازمانيافته بازار عرضه و تقاضا، و اين يعنی تکيه ھمه 

ايجاد يک سيستم اعتبار ملی، آن ابزار دخالت در تعيين حدود . جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی، امکانپذير است

ھدايت ھدفمند بازار داخلی، . پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، قابل تحقق استعرضه و تقاضا بوده، که با 

سياستھای بانکی، به اقتصاد غير مؤلد و ھمچنين بر تنظيم سياستھای پولی تأثير گذارده، از وابستگی تحوالت پولی و

شور، جلوگيری نموده، بحرانھای ثير تخريبی کش و قوسھای بازار بورسھای بين المللی بر اقتصاد کداللی، و يا تا

  .ناشی از تحوالت بازار مالی را، قابل پيش بينی و کنترل پذير ميسازد
  

تأسيس سيستم اعتبار ملی، و افزايش قدرت خريد توده ھای زحمتکش از اين طريق، به تقويت بازار عرضه و 

به کمک تضمينھای مالی اين نھاد به . شدثبات اشتغال، منجر خواھد  لد و تأمين باه گذاريھای مؤتقاضا، رشد سرماي

دنبال خود، افزايش عرضه ه نفع خريداران، حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش افزوده داخلی توسعه يافته، ب

پاسخ به قدرت خريد جديد از سوی بازار عرضه، ھر بار دور تازه ای از . برای پوشاندن آن را الزامی ميسازد

دنبال می ه طور اجتناب ناپذيری، افزايش سطح اشتغال را به يد کنندگان را آزاد ساخته، بتقاضای بازار برای تول

خدمات را نيز /لد  در بخشھای جديدی از توليد از سوی ديگر، سرمايه گذاريھای مؤافزايش قدرت خريد مردم. آورد

يد کاالھای جديدی را، مشمول نوبه خود، دامنه شمول سيستم اعتباری را گسترش داده، خره به جريان انداخته، ب

کارکرد بازار عرضه و تقاضا بر اين اساس، پيدايش يک سيکل . تضمين مالی از سوی اعتبار دھنده ملی ميسازد

از طريق . لد می انجامدقابل پيش بينی سرمايه گذاريھای مؤًاقتصادی نسبتا با ثبات را موجب شده، به رشد مداوم و 

 و تابع  دخالت سازمانيافته جامعه در بازار، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ايجاد پيدايش اين روند قابل محاسبه

ًتحت اين شرايط، نه فقط مداوما محل کار ايجاد خواھد . گسترده محل کار، و حفظ مشاغل موجود تضمين ميگردد

يجاد کار در درازمدت، شد، بلکه با شکل گيری يک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خريد در بازار، ا

سرمايه عمومی نفت در چنين حالتی، به طور کامل در خدمت . خود به ديناميزم درونی خود نيز، شکل خواھد داد

کار گرفته شده، از گردونه اقتصاد داللی کاالھای وارداتی، خارج ه توسعه ساختار ھای پايه ای و توليدی کشور ب

  .خواھد شد
  

سسات گوناگون به بانکھا و به بدھی مردم و دولت، کارخانجات و مؤد سرمايه داری، در مناسبات متکی بر اقتصا

 - در پرتو يک سياست اقتصادی راديکال. يکديگر، يکی از عناصر تعيين کننده کارکرد اين نظام را تشکيل ميدھد

رشد اقتصادی و لد در  محتوا و شکل تغيير کرده، نقشی مؤدموکراتيک، نظام قرض در جامعه سرمايه داری، در

در نظام قرض کنونی، خريدار از طريق خريد غير نقدی به فروشنده مقروض است؛ . ايجاد کار، بر عھده ميگيرد

توزيع کننده به بانک و توليد کننده بدھکار بوده؛ در ھمانحال، توليد کننده نيز به بانک مقروض و به حمايتھای دولتی 
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 و خارجی، دولتھا، شرکتھای خصوصی و مؤسسات اعتباری بين المللی وابسته گشته؛ و دولت به بانکھای داخلی

اين نظام قرض از طريق دخالت سيستم اعتبار ملی، با بدھی خريدار کاال در بازار مصرف به سيستم . بدھکار است

يستم اعتبار ملی، با قرض سيستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدھی عرضه کننده به توليد کننده، و مقروض شدن س

به اين ترتيب نوعی نظام قرض متوازن و ھدفمند، در نتيجه عملکرد . اعتبار ملی به بانکھا، جايگزين ميگردد

  . مجموعه ساختار توليد و بازار، بر جای ھمه اشکال قرض کنونی قرار ميگيرد
  

ئه اعتبارات مناسب به طور واقعی موجب کاھش بدھی توليد کنندگان به بانکھا، از طريق اراه سيستم اعتبار ملی، ب

 ناشی از پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت -آنان ميگردد؛ اعتباراتی که خود اين نھاد، به دليل قدرت مالی عظيم آن

سيستم اعتبار ملی به اين وسيله، ھزينه ھای ناشی از بھره بانکی برای .  قادر به دريافت از بانکھا است- اجتماعی

اين امر به تقويت بخش توليد کمک کرده، امکان فروشھای با مھلت بازپرداخت . رساندتوليد کنندگان را به حداقل مي

تضمين  بازار عرضه کاال از طريق افزايش مداوم تقاضای . طوالنی تر بدھيھا به سيستم توزيع را، افزايش ميدھد

توزيع کنندگان به  شکل گرفته از سوی اعتبار دھنده از يکطرف، وامکان باز پرداخت تدريجی بدھيھا از طرف 

ه لد شدن ھر چه بيشتر بازار، و کاھش نقش داللی را بر، ايجاد ثبات در سيستم توزيع، مؤتوليد کنندگان از سوی ديگ

کارکرد بازار عرضه و تقاضای کاال به اينترتيب، به تدريج به پيدايش نرخ معين قرض، در سطح . دنبال می آورد

  . کل اقتصاد جامعه، منجر ميشود
  

مرور زمان، ديناميزم ه ض طرفين خريدار کاال، فروشنده و توليد کننده در مجموعه سيستم اقتصادی کشور، بقر

لد، شد اقتصادی، يعنی سرمايه گذاری مؤخاص خود را کسب کرده، در سطح معينی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ ر

ھر چه نرخ رشد اقتصادی افزايش يابد، نرخ قرض ناشی از بدھی متقابل خريداران، توليد کنندگان و . گره ميخورد

توزيع کنندگان تنزل يافته، افزايش نقدينگی بانکھا را موجب شده، و اين به نوبه خود، نرخ بھره بانکی را کاھش 

ملی، ناشی از بازپرداختھای جديد از سوی بخش توليد و خريداران از آنجا که بھبود منابع مالی سيستم اعتبار . ميدھد

سھم خود، حجم سرمايه راکد بانکھا را ه کاال، به افزايش بازپرداخت بدھی اين نھاد نيز به بانکھا منجر شده و اين ب

، به کاھش ناچار در واکنش، برای جلوگيری از سقوط بيش از حد ارزش دارايی خوده افزايش ميدھد؛ بانکھا نيز ب

  .  داوطلبانه نرخ بھره اعتبارات بانکی دست زده، از اين طريق، به کاھش حجم سرمايه راکد خود، اقدام ميکنند
  

به اين ترتيب کاھش نرخ بھره بانکی، نه از کاھش مستقيم تقاضا برای اعتبارات بانکی، و يا افزايش حجم سرمايه 

 بلکه به - آنچه که در کارکرد کالسيک بانکھا روی ميدھد- نکھابانکی ناشی از ھجوم پس انداز ھای کوچک به با

طور مستقيم از بھبود ذخاير مالی سيستم اعتبار ملی، يعنی مشتری اصلی وامھای بانکی، و به طور غير مستقيم، از 

وضوح ه بًاين با منطق اقتصاد سرمايه داری نيز کامال سازگار بوده، . بھبود موقعيت مالی بخش توليد، ناشی ميشود

آشکار ميسازد، که قدرت گيری بخش توليد، به افزايش قدرت رقابت سرمايه صنعتی در برابر سرمايه مالی و 

در واقع، کاھش بھره بانکی در اينجا، نتيجه رقابتھای سرمايه صنعتی و سرمايه مالی، در . بازرگانی، منجر ميشود

 بخش توليد است، که در انتھا، وزنه سرمايه صنعتی، شرايط وجود پشتيبانی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی از

ًمطمئنا بدون وجود سيستم اعتبار ملی، اين . يعنی توليد را، در مقابل سرمايه بانکی و بازرگانی، سنگين تر ميسازد

کشمکش، ھمواره به نفع سرمايه مالی تمام شده و نتيجه آن، ورشکستگی مداوم واحدھای توليدی و افزايش نرخ 

  . ی استبيکار
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و از ( در حقيقت، قدرتگيری بخش توليد، تقاضا برای دريافت اعتبارات جديد توسط اين بخش از سيستم اعتبار ملی 

عکس، نرخ بھره ه را افزايش داده، اما اين موجب افزايش نرخ بھره بانکی نگشته، بلکه ب) از بانکھا: اين طريق

ل حاکم بر تغيير نرخ بھره، تحت فشار مشتری اصلی بانکھا، يعنی اين از آن روست، که تماي. بانکی را تنزل ميدھد

ايطی، تحت تأثير وزنه بخش توليد سيستم اعتبار ملی، گرايش نزولی داشته، صعود آن به ھر دليل و تحت ھر شر

با : دقيقتر. ، پس از مدت کوتاھی متوقف شده، در حالت تعادل سابق قرار ميگيرد)از طريق سيستم اعتبار ملی(

، تنھا تا حد متوسط نرخ بھره )دليل افزايش تقاضای پول و يا برای جذب پس اندازھاه ب( افزايش مقطعی نرخ بھره

تحت اين شرايط، کاھش نرخ . پيش رفته، نرخ بھره دلخواه سيستم اعتبار ملی، به حالت کم و بيش ثابت آن برميگردد

ه ملی از بانکھا را مقرون به صرفه ساخته، و اين نھاد ببھره بانکی، دريافت اعتبارات جديد برای سيستم اعتبار 

  . کمک اعتبارات دريافت شده جديد، توليد کننده و خريدار کاال در بازار را، با تضمينھای بيشتر، باز ھم تقويت ميکند
  

از وامھای در تحليل نھايی، پرداختھای مالی حقيقی، که در اختيار توليد کنندگان و عرضه کنندگان قرار ميگيرند، 

سرمايه ھا و مالکيتھای تحت کنترل نھاد . نقدی دريافت شده توسط سيستم اعتبار ملی از بانکھا، تأمين ميشوند

شھروندی مالکيت اجتماعی، که بنيه اقتصادی سيستم اعتبار ملی را تشکيل ميدھند، فقط نوعی پشتوانه مالی، برای 

ھا، محسوب ميشود؛ اعتباراتی که حدود آن، بر اساس محاسبات دريافت اعتبارات بانکی سنگين و متمرکز از بانک

اقتصادی کالن، از نيازھای جامعه به محل کار، از اين رو، تقويت بخش توليد، و در پيوند با اين، تقويت قدرت 

قدرت مالی نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی به طور واقعی، صرف . خريد تقاضا کننده در بازار کاال، ناشی ميشود

 کشاورزی، و بھبود مداوم سيستم بھداشت، آموزش و مسکن شده، با بھبود -سرمايه گذاريھای زير ساختی صنعتی

استانداردھای زندگی کارگران و زحمتکشان، بازدھی نيروی کار را افزايش داده، از اين طريق نيز، ھزينه ھای 

 قدرت آن، در ارضاء نيازھای بازار تقاضای به اين ترتيب، بخش توليد پيوسته تقويت، و. توليد را کاھش ميدھد

  . اين آن سيکل اقتصادی است، که ايجاد کار و برچيدن کامل بيکاری را، ممکن ميسازد. ًمداوما فزاينده، بھبود مييابد
  

لد اقتصاد، در خش داللی و غير مؤتدريج تأثيرات منفی کش و قوسھای نرخ بھره بانکی، ناشی از قدرت به ب

 توليد وتوزيع کم رنگ شده، به حجم بدھی و توانايی بازپرداخت سيستم اعتبار ملی به بانکھا، وابسته مجموعه سيستم

) مالکيت بر نفت و شرکتھای دولتی سابق( سيستم اعتبار ملی اما، به دليل قدرت اقتصادی عظيم پشتوانه آن . ميشود

شرکتھای توليدی دولتی کنونی و ( ده ھمچنينعنوان توليد کننه و حضور فعال نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، ب

، به تعيين کننده واقعی نرخ بھره بانکی تبديل شده، خود )ادامه حضور مؤثرتر در بخش توليد، بازرگانی، خدمات

تحت اين شرايط، قرضه ھای بانکی به . ًعمال شرايط دريافت و بازپرداخت وامھا به سيستم بانکی را، تعيين ميکند

ان شده، و نرخ بھره بانکی به ميزان فعال بودن سيستم اعتبار ملی در تقويت قدرت خريد مردم، پيوند بخش توليد ارز

  . ميخورد
  

ً دموکراتيک به مرور، بانکھا و سيستم مالی دولتی و خصوصی را، عمال به بخش تأمين - سياست اقتصادی راديکال

 را در تخريب توليد، و رواج اقتصاد داللی، حذف نيازھای بخش توليد و تابعی از آن مبدل نموده، نقش منفی آن

کاھش نرخ بھره بانکی تا پايين ترين سطح ممکن در ھر سيکل اقتصادی، نه فقط به شکل گيری پس . ميکند

اندازھای بانکھا لطمه نميزند، بلکه به دليل قدرت بخش توليد و وابستگی بانکھا به اين بخش، به پيدايش يک نظام 
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ر، سودمند و تضمين شده برای مشتريان بانکھا انجاميده، پس اندازھای سرگردان در بخش داللی و پس انداز مدت دا

الزم به اثبات نيست، که توليد کنندگان منفرد و بخش توليد در نظام سرمايه داری، . بورس را، به بانکھا سوق ميدھد

ستگی ھر روزه مؤسسات توليدی و ورشک. ھرگز دارای چنين موقعيتی، در مناسبات با سيستم بانکی نيستند

دليل بدھی اين شرکتھا به بانکھا، در تمام جھان، يک پديده عمومی و گسترده ه اخراجھای دسته جمعی کارگران، ب

  . است
  

تدريج نظام بانکی، نرخ بھره و حجم اعتبارات تضمين شده از سوی سيستم اعتبار ملی به توليد کنندگان و ه ب

در چھارچوب .  رابطه ارگانيک قرارگرفته، به يکديگر نيازمند گشته، در ھم تنيده ميشوندًخريداران، عمال در يک

تبار ملی مرور زمان، نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، و سيستم اعه  دموکراتيک، ب-سياست اقتصادی راديکال

نظام ماليات و سسات بزرگ توزيع، بانک مرکزی کشور، بانکھا، مؤسسات بيمه و تأسيس شده از سوی آن، مؤ

گمرک، در مناسبات نزديک با يکديگر قرار گرفته، به عناصر يک پيکره وابسته به يکديگر تبديل شده،  يک واحد 

 -روشن است، يک سياست اقتصادی راديکال. وجود می آورنده کم و بيش ھمگون با جھت گيری مشترک را، ب

، و وجود يک قانون کار دموکراتيک را فرض دموکراتيک، سھيم بودن حقيقی طبقه کارگر در قدرت سياسی

عنوان يک طبقه اجتماعی، تشکلھای کارگری مستقل و نقش مؤثر ه بدون تضمين حقوق سياسی کارگران، ب. ميگيرد

آنھا در تصميم گيريھا، بھترين سياست اقتصادی نيز طعمه سودجويی و بند و بستھای مديران دستگاھھای دولتی، 

  . توطئه گريھای سرمايه داران شده، فاقد امکان ھر گونه تأثير گذاری مثبت خواھد بوداحزاب سياسی ارتجاعی و
  

ارائه يک سياست اقتصادی در فقدان شرايط سياسی عملی ساختن آن، نميتواند ھمه جزئيات و احتماالت را در بر 

به ھای اين سياست، نقش مھمی ًدر مورد باال، مطمئنا اجرای تدريجی و گام به گام، و کنترل کارکرد ھمه جن. بگيرد

ويژه اينکه، پيش بينی احتماالتی نظير ميزان کاھش نرخ بھره بانکی، در ه ب.  خواھد کردءدر تحقق اھداف آن، ايفا

دليل بازپرداختھای وسيع سيستم اعتبار ملی به آن و يا ه گی آنھا، به دليل افزايش نقديناجبار ب(نتيجه اجبار بانکھا 

از اين طريق به بخش توليد و افزايش قدرت خريد ( خصيص اعتبارات ارزان به سيستم اعتبار ملیبه ت) داليل ديگر

لد در بانکھا را تسھيل کند، و ھم ارائه اعتبارات بانکی از سوی ، که ھم شکل گيری پس انداز ھای مؤ)مصرف کننده

ود سطح قابل قبولی از نرخ بھره برای بدون وج. بانکھا به سيستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نيست

بانکھا از پرداخت اعتبارات خود به سيستم " مناسب" پس اندازھای مشتريان بانکھا، ھمچنين بدون کسب نرخ سود 

 اعتبار ملی، شکل گيری پس اندازھا مشکل شده، سرمايه ھای فردی، ھمچنين سرمايه ھای بانکھا، به بخش بورس

ويژه به اين دليل اھميت دارد، که يک سياست ه اين ب. لد، سرازير خواھند گشتی غيرمؤبازی و داللی، و فعاليتھا

عنوان يک واقعيت اقتصادی پذيرفته، و ھدف ه  دموکراتيک، بانکھا و کارکرد رايج آنھا را، ب-اقتصادی راديکال

  . فروپاشی نظام بانکی را دنبال نميکند
  

س، يک سياست غير سرمايه داری است، که به اقتصاد سرمايه  دموکراتيک، در اسا- سياست اقتصادی راديکال

کارگيری پشتوانه نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، سيستم اعتبار ملی آن، و مکانيزمھای ه داری تعبيه شده، با ب

ًروشن است، وجود اشکال کامال سرمايه . متعدد ديگر، ھدف ايجاد کار و دستيابی به اشتغال کامل را تعقيب ميکند

  .  دموکراتيک، ممکن، حتی اجتناب ناپذير است-داری کارکرد اقتصاد نيز، در کنار کارکرد اقتصاد راديکال
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يک سياست اقتصادی در نمونه باال، بر ايجاد يک توازن نسبی، ميان قدرت و نقش اقتصادی سرمايه توليدی، 

مايه توليدی را، در مقايسه با دو بخش سرمايه بانکی، و سرمايه بازرگانی سمت گيری شده، در عين حال قدرت سر

در اين چھارچوب، رابطه بخش . ًديگر، از طريق حمايت نھاد شھروندی مالکيت اجتماعی، مداوما تقويت ميکند

. طور مستقيم و منفرد، بلکه غير مستقيم و از طريق واسطه سيستم اعتبار ملی، برقرار ميگردده توليد با بانکھا، نه ب

. ه بخش توليد امکان ميدھد، سرمايه بانکی را به تابعی از نيازھای توسعه خود، تبديل سازدچنين رابطه ای، ب

ھمچنين افزايش قدرت خريد مردم، از طريق افزايش منظم اعتبارات تضمين شده برای خريداران، از سوی نھادی 

نظام عرضه و تقاضا، ادغام خارج از بازار، يعنی سيستم اعتبار ملی، يک سياست غير سرمايه داری بوده، که در 
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 فرھنگی معوقه ھمه جنبشھای تاکنونی، کاملترين - جمھوری شورايی ايران، نه فقط در زمينه تحقق مطالبات سياسی

چھارچوب سياستھای دموکراتيک را فراھم ميسازد، بلکه در مقايسه با سياست اقتصادی خانه خراب کن احزاب 

 به ءاحزاب سرمايه داری بنا. مراتب مناسب تری برای موفقيت برخوردار استه  بسرمايه داری نيز، از امکانات

طبيعت خود، يعنی حمايت از کسب حداکثر سود برای سرمايه داران، و رھا کردن سرنوشت مردم به عملکرد 

در . ادبازار، چيزی جز فالکت ھر چه بيشتر وضعيت توده ھای زحمتکش را، در چشم انداز جامعه قرار نخواھند د

حاليکه جمھوری شورايی، که بر دخالت سياسی توده متشکل، خالقيت شھروندان کشور، و به ابتکارات و دست 

آوردھای مدرن سياسی، اقتصادی و تکنولوژيک متکی است، قادر است، مکانيزمھای جديدی، که در عين حال بر 

طور موضعی و تحت شرايط ه  را، نه بتجربيات سياسی و اقتصادی مثبت گذشته و فعلی در جھان متکی ھستند

جامعه انقالبی ايران، . کار گيرده سياست اقتصادی ب مثابه يک مجموعه کامل و سيستماتيک ازه اضطراری، بلکه ب

 - ويژه يک سياست اقتصادی راديکاله ًمطمئمنا بيشترين استعداد را برای انتخاب راه حلھای انسانی و پيشرو، ب

  .دموکراتيک خواھد داشت
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  :ر، منتشر گرديد، در نشانيھای زي" شورايی- سياست و اقتصاد در يک نظام دموکراتيک: " تحت عنوان
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عنوان برنامه سياسی برای يک نظام شورايی در ايران، ه عنوان ضميمه نوشته بازھم مفصل تری، و به طلب فوق سپس تکميل شده و بم

" طرح اوليه قطعنامه ھايی برای ارائه به کنگره شوراھا" اينبار تحت چھارچوب ، ٢٠٠۶ اوت  ٣٠  -  ١٣٨۵ ]اسد[ شھريور8 در تاريخ 

 منتشر -  و يا برخی سايتھا ھمچنين-بر روی سرور بالگفا" برنامه سياسی" نام ه  از وبسايتھای اين نويسنده، بانتشار اول، در يکی ديگر

 ماه ٢ سال فعال بودن، در حدود ٢ًدليل تشديد کنترل رژيم بر سرورھای داخلی اما، اين وبسايت از سوی نگارنده، پس از تقريبا ه گرديد؛ ب

مطلب کنونی، بازھم در مقايسه با انتشار دوم آن، تصحيح و . اسی باال در اينترنت، قابل دسترسی نيستھم اينک برنامه سي. پيش حذف شد

  .تکميل شده است
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" برنامه سياسی " نويسنده مطلب ھم اينک، در حال تصحيح و تکميل آخرين مطلب کامل در اين زمينه، يعنی منتشره در وبسايت پاک شده
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سياست اقتصادی در : ضميمه"  ھفته آتی صورت خواھد گرفت، اينبار تحت تيتر ٣ًدر ضمن انتشار سوم برنامه سياسی، که احتماال طی 
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