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تي حاکمی درونیاعتصاب بازارو منازعات باندها  

شنبهپنج   ١٣٨٧مهر م پنج بيست    روزبهی  تق                                              
  
درجدال ورقابت بين سرمايه داران برای تصاحب . يا چاقو دسته خود رامی برد؟ بله، گاهی اين کارهم صورت می گيردآ

اعتصابات اخيربازارهم به نوعی تابع همين حکم . سود وتأمين منافع خود، هيچ حريم ذاتا ممنوعه ای وجود ندارد

  عليه قانون جديد مالياتی مغازه ها وحتا راه پيمائی،اعتراض صنف طالفروشان بازار اصفهان ازطريق تعطيل:است

 تبريز، اين شهروسپس به ديگرشهرهای بزرگ نظيرمشهد، بسرعت به صنوف ديگر ،شدن آن ازاول مهرماه اجرائی و

سرايت کرد ....  شيراز ودرادامه به برخی شهرها واستان های ديگرهمانند يزد و زنجان وقزوين و کرمان و تهران و

. بديل  به يک اعتصاب سراسری  وبوجود آوردن کانون جديدی درزنجيره بحران ها ی موجود کردوعمال آنرات

باين ...)ازجمله صنوف طالفروشان،پارچه فروشان، فرش فروشان وکفاشان و(بخصوص  پيوستن بازارتهران 

رکل بازارکشور وتأثيرآن ناگفته نماند که نقش بازارتهران د.اعتراض،براهميت اين بحران وپی آمدهای آن افزوده است

ودرواقع عقب نشينی مقطعی .برمعادالت سياسی وحتا بزعم رژيم به حوزه های امنيت اجتماعی برکسی پوشيده نيست

به هرحال،وقوع چنين رويدادی را بايد بخشی ازبحران . دولت نيزپس ازپيوستن اين بازاربه اعتصاب صورت گرفت

ميدانيم که درنظام حاکم بازاريان هيچ .دانست که گريبانگيررژيم شده استدرون حکومتی وتشديد تضادهای درونی آن 

ازهمين رو، اعتراض .گاه غريبه نبوده و نقش ونفوذديرپای آنان درساختارقدرت سياسی ومذهبی برکسی پوشيده نيست

ن مخالفت   به عنوا-اعتراضی که  شتاب  وسراسری شدنش حتا خود دولت نهم را غافگيرکرد-جمعی وسراسری آنان

خوانی علنی وصريح يکی ازپايگاه های  مهم اجتماعی  حاکميت که دارای چاپای مهمی درساختارقدرت است  با سياست 

های حاکم بردولت کنونی محسوب می شود و بايد آن را به مثابه معارضه طلبی وچالش  بزرگی برای حاکميت 

ازآن زمان که .  اين جريان برتوده ها وجنبش مردمی استبی شک اهميت اين بحران نه به سبب نفوذ ونقش.بشمارآورد

بازارادعای نفوذ اجتماعی به مثابه يکی ازاقشارمرجع را داشت مدت ها گذشته است وفی الواقع اکثر بازاريان محترم 

ين برعکس اهميت اين بحران دقيقا بدليل نفوذ گسترده ا.چندين دهه است که متحد ويارغارارتجاع حاکم بشمارميروند

دراهميت آن همين بس که درطی چندروز دولت يکه . جريان درحاکميت وپی آمدهای آن ازاين زاويه است

بزند و ) ولونيم بند وتاکتيکی( تازوسرکوبگری هم چون احمدی نژاد را  واداشت که بالفاصله دست به يک عقب نشينی

وتافراهم شدن بسترمناسب برای اجرای آن " مانتعليق بی ز"دستورخود را ابتدا برای دوماه وسپس تا اطالع ثانوی و

باين ترتيب شاهديم دولتی که  نسبت به  اعتراضات طوالنی مدت و مستمر اقشارگوناگون زحمتکشان، هم  ! معلق کند

،چنان سبعانه وآکنده از بی اعتنائی  برخورده کرده ومی "گرسنه ايم، گرسنه"با شعارهای ...چون کارگران و معلمان و 

راين مورد مشخص شخص رئيس جمهور بسرعت در تلويزيون ظاهرشده وطی يک دستورالعمل رسمی حکم به کند،د

همه گونه  تالش وتقال،ازسياست تطميع و دادن وعده و وعيد تااستفاده از اهرم های .می دهد" قانون" توقف اجرای

متعدد با بازاريان  و چانه زنی با آنها  ميانجيگرانه نظير تشکل ها وشخصيت های نزديک به بازار، تابرگزاری جلسات 
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بخوانيدباالکشيدن (و باألخره اهرم تهديد باهدف خاموش کردن شعله های بحران و پائين آوردن بازاريان ازخرشيطان

بااين همه عقب نشينی اوليه دوماهه رژيم وسپس . توسط حاکميت بکارگرفته می شود) کرکره های محل کسب وکارشان

و  سايروعده های دولت تااين لحظه نتوانسته است رضايت بازاريان را جلب کرده وبه پايان دادن  حذف قيددوماهه 

آنها صراحتا خواستار الغاء کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده واعالم شفاف آن توسط . اعتراضات آنان منجرشود

  .دولت شده اند

 تاچه حد -آنهم درمقابل يک رژيم مستبد وسرکوبگر-ن رسمیاگراين واقعيت را درنظربگيريم که  خواست الغاء يک قانو

. بيانگر ماهيت سياسی به اين گونه مطالبات واعتراضات است، آنگاه به اهميت اين چالش جديد بيشترپی خواهيم برد

وبروزهمبستگی گسترده بازاريان ) به مثابه بخشی ازبحران درون حکومتی( سياسی بحران-درهرحال ماهيت اقتصادی

ل منافع ويژه خود که به سرعت موجب سراسری شدن کمابيش حرکت اعتراضی آن گرديد،ازويژگی های مهم اين حو

وکالصنايع دست (دروجوداين همبستگی همين بس که باوجود آنکه صنوفی چون فرش فروشان.بحران بشمارمی رود

  .د اعتصاب شدندمشمول قانون جديد نميشدند،به عنوان حمايت ازمطالبات  صنوف ديگر وار) باف

همانطورکه اشاره شد درکنارتاکتيک عقب نشينی وتالش برای مذاکره وکنارآمدن،رژيم بنا به ماهيت سربکوگرانه خود 

اين تهديد ها حتا ازمحدوده  زبانی همچون سخنان رئيس شورای اصناف، فراتررفته وبه .ازاهرم تهديد هم سود جست

غازه ها وشکستن  شيشه ودرب برخی ازآنها وقرق بازارومبادی ورودی گسيل چماقداران اجيرشده برای حمله به م

ازجمله درپی اين يورش ها،روزنامه کيهان تهران .وخروجی آن توسط نيروی گاردويژه وچماقداران منجرشده است

سالم و ارگان چماقداران رژيم،دريادداشت خود، اقدام بازاريان را عليرغم عقب نشينی رژيم،خواست دشمنان تابلودارا

کوک شدن به وسيله آنها ودنباله های داخلی آنان وتحريک شده توسط چند کالن سرمايه دار خوانده، وبانثار عناوينی 

  :وضمن زدن نعل وارونه آنها را بشدت مورد تهديد قرارداده است...چون حرام خواران وقاچاقچيان ورباخواران 

... تروريست ها وخرابکاری و دشمنان،  نظامی در مقابل حملهنیآساف انگيز نيست در حالي آه به تعجب آور و تأس"

چرا بايد مسئوالن ! از مقابله با يك مشت اراذل و اوباش چماقدار طفره برويم؟ آرده ايم،خنثیايستاده و توطئه آنان را 

 آه به يقين -! آنيدرف مياگر تعا! ، اصناف متعهد را در مقابل اراذل چماقدار تنها بگذارند؟نيتی و امانتظامیمحترم 

 و بازاريان  بسپاريد و قاطبه متعهد اصنافانقالبیاصناف و بازاريان متعهد و  قلع و قمع اراذل را به مردم و -نمی کنيد

  ". نگذاريد بی دفاعرا در مقابل اراذل

دفاع ازمنافع ويژه محترم يعنی متحدين ديرين ووفاداربه حاکميت نيزوقتی درمقام "بازاريان"چنانکه مالحظه ميشود،حتا

خود قصد ايستادگی می کنند،ازاتهام انتساب به دشمنان اسالم بی نصيب نمی مانند وفراترازآن تهديد به سرکوب می 

بطوری که براساس برخی از آخرين گزارشات انتشاريافته درکنارمذاکرات و چانه زنی ها،نيروهای انتظامی و .شوند

ده و کسبه را واداربه گشودن درب مغازهايشان می کنند وکسبه ها نيز بعضا چماقداران هم چنان  بازار را قرق کر

 مطابق همين گزارشات.دراينجا وآنجا،چماق به دست برای حفاظت ازمغازهای خود درحال آماده باش بسرمی برند

ن نه فقط تهديدهای دولت وحتا ارسال چماقداران برای شکستن درب وشيشه های پاره ای از مغازه ها دربازارتهرا

وچنين بود که . موجب کوتاه آمدن بازاريان ازمطالبات خود نگرديده بلکه مزيد برخشم ونارضايتی آنان نيرشده است

عليرغم تالش ها ومذاکرات مقامات دولتی باهدف درهم شکستن اعتصاب، وعليرغم  پخش شدن چندباره ادعای دولت 
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ول توافق با بازاريان، روزگذشته اين اعتصاب ششمين روزخود ازرسانه های رسمی مبنی برپايان يافتن اعتصاب وحص

را سپری کرد واکنون نيزبازاردرتهران واصفهان و تبريزبقول خود کسبه نيمه تعطيل بوده وبازاريان درمذاکرات وچانه 

  .زنی های خود خواهان صراحت  و دادن تضمين درباره الغاء قانون جديدمالياتی هستند

ازسرمايه داری ايران منافع ويژه اين قشرزش افزوده بااجرای قانون ماليات مبتنی برارزيکسوتوجه به اين که ا با

اين سياست بخش مهمی ازاصالحات با توجه به اين که ازسوی ديگر ، وودارای نفوذ درحاکميت اصطکاک دارد

 اين قانون لغونخواهد ساختاری رژيم بشمارمی آيد،ونيرسخنان صريح مقامات دولتی وازجمله وزيربازرگانی که

کشمکشی  که يک طرفش درخواست لغو اين قانون .شد،معلوم نيست که سرانجامِ  اين کشمکش به کجا خواهد انجاميد

قانونی که دارای پيشينه طوالنی است و .است وطرف  ديگرش اجماع و عزمی که درمورد ضرورتش وجود دارد

اه تصويب متوقف گرديده واليحه تکميل شده  حول آن توسط  سال پيش مطرح شده ودرنيمه ر١٩ضرورتش حداقل از

دولت خاتمی تهيه وبه مجلس هفتم ارائه شده وسرانجام درمجلس مزبور وشورای نگهبان تحت کنترل اصول گرايان 

تصويب شده وجنبه قانون پيداکرده ونهايتا بعنوان بخشی ازبرنامه چهارم وبخشی ازطرح اصالح ساختاراقتصادی برای 

تصوربراين بود که هيچ دولتی جزيک دولت راست . ياتی شدن دردستورکاردولت احمدی نژاد قرارگرفته استعمل

افراطی وشبه فاشيستی با شعارهای باصطالح مدعی عدالت خواهی وپوپوليستی ومورد حمايت همه جانبه خامنه ای 

لی اکنون درگيروداربه اجرادرآمدنش  و. وباندهای نظامی وچماقداران، قادربه انجام کامل اين شوک تراپی نيست

کسانی مثل حبيب اله .ودرهمان گام اوليه با شورش ونافرمانی بخشی ازطبقه سياسی واقتصادی حاکم مواجه شده است

عسکراوالدی وبادامچيان و بطورکلی موتلفه ونيزسايرحاميان بازاردرحاکميت،انتقاد خود را متوجه بداجراشدن آن 

باين ترتيب بايد گفت که اجماع . ط و شيوه بکارگرفته شده توسط دولت قرارداده اند تااصل قانونوانتخاب نقطه شروع غل

فوق عمالمانع آن نميشود که درکشمکش برسرتقسيم قدرت،رقبا ومخالفين احمدی نژاد خود را از چالش بوجود آمده 

 عمل نکند که آستانه تحمل جامعه بيش چنانکه دراين رابطه رفسنجانی به دولت هشدارداده است که طوری.کناربکشند 

آنچه که دراين ميان مهم است،اين است که بازار به پشتوانه سنت تاريخی خود،به يمن روابط درهم تنيده .ازاين پائين بيايد

اش با نظام حاکم،با روحانيت،با کانون های ديگر قدرت ومهمترازهمه داشتن شبکه ها ی متعدد ارتباطات درونی خود 

چنان پيوندها و ظرفيتی است که درشرايط بحرانی می تواند حول منافع ويژه خود به عنوان يک مجموعه کمابيش دارای 

سخن به ميان "حزب بازار"از" حزب روحانيت"باين اعبتارمی توان مسامحتا درکنار.متحد ويک دست عمل کند

دگان دولت به عنوان سخنان شورای انجمن ودقيقا بهمين دليل است که درطی همين اعتصابات آنچه که دست نشان.آورد

های اصناف وازقول رئيس دست نشانده آن درمورد تحوالت بازارمی گفتند با آنچه که درواقعيت وجود داشت وتوسط 

  .نمايندگان واقعی آنها بيان می شد اززمين تاآسمان تفاوت داشت

،مبنی برهدف های عدالت خواهانه آن،هدف )وازجمله اصالح طلبان(عليرغم ادعای دولت وحاميان اين قانون جديد

چيزی -موسوم به تجميع مالياتی وماليات مبتنی برسود-ازاجرای سياست مالياتی جديد،بجای سياست مالياتی تاکنونی

فی الواقع  سنگرگرفتن بازاريان در پشت اين ادعا که .جزسرشکن کردن باراصلی ماليات بردوش مصرف کننده نيست

رصد ارزش افزوده به دوش مصرف کننده موجب افزايش تورم و فشار تاره به مصرف کننده ورکود  د٣انتقال ماليات 

چرا که آنان بخوبی ازهدف اصلی اين . بازارمی شود،نيزهدفی جزپوشاندن نيت واقعی اشان درمقابله با اين قانون نيست
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 وتبديل کردن ماليات به منبع اصلی تأمين قانون که شفاف کردن ميزان داد وستدها وکنترل معامالت زيرزمينی و قاچاق

آنها خوب ميدانند که ادعای رژيم آنست که ميخواهد .آگاهند) براساس برنامه چهارم(هزينه های جاری دولت

درکنارافزايش درآمد های مالياتی وکاستن ازتکيه يک جانبه به نفت،بردرآمدهای مالی وکسری بودجه خود سروسامان 

واقعيت آن است که هر باندی ازاين نطام فاسد که درقدرت دست باالرا پيدامی .م  دروغ استگرچه اين ادعاه.(بدهد

درهرحال اعمال ).کند،درحال دوختن جيب های گشاد برای تلکه کردن بيشترمردم ودرآمدها و منابع متعلق به آنان است

ودررأس آنها (ماليات فرارمی کرده اندسياست مالياتی جديد با منافع اقتصاد زيرزمينی وآنها که تاکنون ازپرداختن 

واگردرنظرداشته باشيم که براساس آمارها وادعاهای رسمی رژيم مبادالت . ،درتضاد قرارمی گيرد")بازاريان محترم"

اقتصاد کشوررا تشکيل ميدهد آنگاه معلوم می شود که حاکميت با چه نيرو ومقاومت وسيعی دراين % ٣۵قاچاق حدود 

باين ترتيب عجيب نيست که با بردن دست به النه زنبور،شاهد .وئی که شامل خودی ها هم می شودنير.حوزه درگيراست

وجود چنين چالشی تناقض .  سال اخيرهستيم٣٠بی سابقه ترين حرکت اعتراضی بورژوازی سنتی وبازاريان درطی 

خود با شرايط جهان سرمايه داری ازيکسو جمهوری اسالمی برای انطباق : وجودی رژيم را به نمايش می گذارد

والزامات آن و نيزخروج خويش ازبحران سنگين اقتصادی خود را ناگزيربه انجام اصالحات باصطالح ساختاری می 

ود را درتقابل متحدين خ های کالن اقتصادی منافع بخشی ازبيند وازسوی ديگر شاهديم که همين اصالحات وجهت گيری

  .  گيری کلی رژيم قراردهد،بطوری که برطرف کردن آن نيازمند جراحی دردناکی استونيزجهتبا منافع بخش ديگر

آنچه که باين تقابل درشرايط کنونی ابعادی با پی آمدهای وسيع و پيچيده می دهد،گره خوردگی آن با شرايط بحرانی است 

ور با بحران ورکودتورمی چنانکه ازجانبی شاهديم که اقتصاد کش.که رژيم درسطح داخلی و جهانی گرفتارش هست

که " طرح اقتصادی"ميرسد وبا اجرای شوک تراپی%٣٠بحرانی که درآن تورم دارد به مرزهای .فزاينده مواجه است

عليرغم ادها و رنگ ولعاب زدن به آن ماهيتش چيزی جزآزاد سازی قيمتها وحذف يارانه ها وبيمه ها وسايرحمايت های 

بديهی است که حاصل . ود که تورم بازهم بند پاره کرده وبه مرزهای تازه ای برسدازاين روبيم آن مير.اجتماعی نيست

ازسوی ديگرمشخصه ديگر اين بحران،کاهش اشتغال و . چنين تورمی جزکاهش شديد قدرت خريد مصرف کننده نيست

پس ازيک -تاين مساله درکنار روندکاهش قيمت نف.سطح توليد وافزايش ورشکستکی روزافزون مؤسسات توليدی است

 و درکنارآن بخش ازفشارهای تورمی که منشأخارجی دارند و ازجمله ناشی ازسياست های تنش -سيرصعودی شتابان

زای بين المللی رژيم هستند،ونيزدرکنار اختالف شديد وبی پايان درمورد سياست های اقتصادی دولت احمدی نژادمبنی 

ويک تازانه منابع ارزی ناشی از درآمدهای بی سابقه نفتی، برتزريق نقدينگی حاصل ازدرآمد نفت ومصرف سرخود 

  صورت می گيرد   

او کمبود نقدينگی و اجرائی .يحيی آل اسحق رئيس اتاق بازرگانی مدتی پيش درمورد بصدا درآمدن آژيرخطرهشدارداد 

لواقع بخشی ازبصدا آژيری که گوئی بحران بازارفی ا.شدن ماليات ارزش افزوده را به مثابه دوآژيرخطرعنوان کرد

  .درآمدن آن را به نمايش گذاشته است

بی ترديد بحران وجه سياسی هم دارد ومضمون آنهم نزاع برسر بازتقسيم وجابجائی قدرت درکنار اصراربرانحصاری 

همانطورکه می دانيم اکنون مدتی است که روحانيت . کردن آن توسط باندی های گوناگون درون جمهوری اسالمی است

 وموسوم به اصول گرا بهمراه سايراصول گرايان با وضوع بيشتری شروع به مرزبندی با باند وجريان مسلط سنتی
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بردولت کرده وبطورمستمر دربرابردولت وسياست های اجتماعی و سياسی وفرهنگی او درعرصه های  گوناگون  به 

 تن تقريبا درتمامی عرصه های گوناگون فی الواقع اکنون نبرد گسترده و باصطالح تن به.صف آرائی  پرداخته است

آنها با گماردن الريجانی به رياست مجلس و کنترل آن وازاين طريق . سياسی واقتصادی و ازخرد تاکالن جاری است

سنگ انداری دربرابريکه تازی های احمدی نژاد ونيزازطريق مجلس خبرگان ومجمع تشخيص مصلحت نظام 

نظيردستگيری پاليزدار،رفع فليترينگ سايت (ونيزازطريق قوه قضائی...تووتوکردن برخی مصوبات موردنظردول

ونيزاعمال انواع واقسام فشارهای ديگر ...) ويا ارائه گزارش ديوان بازرسی عليه دولت، و...کسانی چون احمد توکلی و

دن نظير باصطالح مخالفت با اليجه چندهمسری،ماجرای مشائی و درخواست استعفای وی،واکنون علم کر

ودرخواست استعفای وزيرکشور، تالش برای کنترل منابع ارزی وآخرين آنها ممانعت ازاجرای "کردان گيت"ماجرای

همه وهمه ...سرخودی وسريع طرح اقتصادی با تأکيد برکارکارشناسی حول آن و مخالفت با پرداخت يارانه های نقدی و

درپی - مرجعی سخت محافظه کاری هم چون ناصرمکارموقتی.گوشه ای ازاين جنگ تن به تن را به نمايش می گذارد

 باخشم بی سابقه ای اعالم ميدارد که آنهائی که درتالش -نشرمطلبی توسط يکی ازاعوان وانصاردولت عليه روحانيت

برای کنارگذاشتن روحانيت هستند بايداين آرزو را باخود به گورببرند،ويا وقتی رفسنجانی درآخرين فرازازاقدام های 

 دردامن زدن به تضاد روحانيت و دولت،درسخنرانی برای ائمه جمعه،ضمن اشاره به سانسورسخنان امام جمعه ها خود

توسط صداوسيما،خواهان ايجاد رسانه صوتی وتصويری مستقل برای ستادنمازجمعه می گردد ويا هم او ازمدت ها پيش 

 شعار تعويض کردان ازمنصب وزارت کشور خطرتقلب درانتخابات را مطرح کرده است که درهمين رابطه اکنون

برای تضمين انتخابات به کرعمومی درميان اين بخش ازباصطالح اصول گرايان وغيراصول گرايان تبديل می شود، 

وياوقتی که ناطق نوری برای  نجات کشوروخروج آن ازبحران، خواهان ايجاد يک دولت ائتالف ملی می گردد 

ازاحمدی نژاد را مطرح ميکند،وبرادِر تاجرپيشه عسکراوالدی درسخنانی تند به وسرمقاله نويس رسالت بحث عبور

وحمايت تاکنونی ازدولت را نيزصرفا به دليل "فشل اعالم می کند"سياست های اقتصادی دولت می تازد وکل آن را

آرائی کلی مورد رعايت دستورخامنه ای عنوان می کند،درچنين شرايطی حرکت بازاريان را نمی توان جدا ازاين صف 

باين اعتبارمی توان گفت که تشديد شکاف بين باندها و جناح های رژيم،نمی تواند بازتاب خود .بررسی وتحليل قرارداد

بيهوده نيست که ادعای حاميان دولت . را درميان بازازيان به عنوان بخشی ازاين مجموعه نگذارد وزمينه سازآن نگردد

رند ازديگران خط می گيرند و دارند هدف های ديگری را درپشت مساله ماليات  دنبال وکيهان به بازاريان آنست که دا

  .می کنند

بی شک بروزبحران باين شکل روی ديگرسکه ای است که بايد آن را تالش برای انحصارقدرت و يکدست کردن آن 

ده هسته ای وکنارگذاشتن عناصری درواقع همان اندازه که احمدی نژاد برای يکدست کردن کابينه،تيم مذاکره کنن.ناميد

مثل الريجانی و ويا پورمحمدی وسايرعناصرکابينه و نيزتعويض مکررمقامات بانک مرکزی و سايرعرصه ها و پست 

ها کوشش به عمل می آورد،به همان اندازه برابعاد وشدت منازعات فی مابين باندهای موجود می افزايد وبهمان ميزان 

ودرست بهمين . ونی رژيم به  پيرامون و بيرون آن می راند وازکنترل نظام خارج می سازداين مبارزات راازقلمرودر

اين واکنش . مقياس تعادل رژيم بهم خورده ونيروهای موازی واقدامات موازی وخنثی کننده ازهرسو فزونی می گيرد

ی دردعوت ازپاره ای از های گريزازمرکز حدومرزی نمی شناسد وبارزترين نمونه آن اقدام اخيرو مستقيم خاتم
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سياستمداران معروف جهانی به عنوان گفتگوی تمدنها بود که حتا توانست آنها را به ديدارخامنه ای ببردوخود را 

وهدف نيزچيزی جزگشودن دريچه ای وکانالی ديپلماتيک و موازی برای تماس  با . ازتيررس حمله حريف دورنگهدارد

  .قدرت های خارجی نيست

مجدد قدرت درميان بارزه برای تصاحب ويا تقسيم رياست جمهوری م"انتخابات"  با فرارسيدن فصلاکنون بخصوص

طيف های متعلق به . ختم می شوند" رم"باندها وجناح های حاکميت،بازارداغی پيداکرده و بسياری ازمنازعات به 

که می دانند -امنه ای از احمدی نژاد اصول گرايان باصطالح سنتی تالش می کنند که ازحمايت کمابيش يک جانبه خ

آنها هم چنين تالش می کنند که با واداشتن کردان به استعفا،کنترل .  بکاهند-بدون آن می توانند ويرا براحتی کله پاکنند

انحصاری احمدی نژاد برانتخابات رامنتفی کنند وهم چنين همه توان خود را بکارگرفته اند که ازنقشه احمدی نژاد برای 

رداخت يارانه مستقيم، که او با طرح آن ووعده باجرادرآوردنش درطی چندماه مانده به انتخابات درصدداست که ازآن پ

البته همانطورکه شاهدبوديم احمدی .به مثابه رشوه ای برای جمع آوری رأی بسود خود بهره گيرد،ممانعت به عمل آورند

 با آن وبدون درنظرگرفتن نظروتصميم مجلس،اخيرا درطی نژاد عليرغم وقوف به نظر مجلس وقول وقرارهای خود

 هزارتومان برای هرفردخانواده ۵٠يک گفتگوی مشروح تلويزيونی وعده پرداخت يارانه مستقيم با ميانگين تقريبی حدود

رقمی که بخصوص برای اليه های گسترده ای از تهيدستان شهری وروستائی، می تواند !.درطی چند ماه آينده را داد

که -درکوتاه مدت اغواگرانه ووسوسه انگيز باشد ولی درزمان بلندمدت تر چه ازطريق دودشدن آنها توسط تورم شتابان

وچه مهمترازآن بوسيله پی آمدهای ناشی ازآزاد  -ی برشتاب آن بازهم خواهد افزودخود واردشدن ناگهانی چنين نقدينگ

فول دوره نفت گران، فقط آه وحسرت يا دآوری روزهای گذشته را سازی قيمتها،درکنارته کشيدن ذخايرارزی واحتمال ا

  .  برزبان خواهد راند

  واما نکته پايانی
بی شک سيستم مالياتی وچگونگی اخذ ماليات درهرکشوری همواره برای شهروندان آن کشوردارای اهميت بوده و آنها 

بخصوص اکنون که منازعات درونی . تفاوت باشندنمی توانند نسبت به عواقب وپی آمدهای مستقيم وغيرمستقيم آن بی 

حاکميت آن را به يک مساله مهم روز تبديل کرده،طبعا فرصت ومدخل مناسبی است برای حساس شدن وحساس کردن 

شهروندان و بويژه کارگران و توده های محروم وبطريق اولی فعاالن سياسی واجتماعی راديکال وچپ به نوع و نحوه 

عه باندها و جناح های رژيم چيزی جزدعوا برسرتصاحب سهم شيروچگونگی خالی کردن جيب مردم مناز. اخذ ماليات

هدف دولت عيرازتأمين منافع سرمايه داران وسرشکن کردن هزينه های حفظ نظام موجود وانتقال بار بحران .نيست

الب آنکه دردفاع ازسيستم جديد ج.وکسری بودجه،به دوش  توده های توليدکننده وميليون ها مصرف کننده تهيدست نيست

يعنی هرکس که مصرفش بيشتراست،چشمش کوربايد ماليات ! مالياتی مدافعان آن می گويندهرکه بامش بيش برفش بيشتر

بی شک برای ثروتمندان مشکلی ازبابت مصرف بيشتروجود ندارد،اما آن سوی سکه اين گونه دليل .بيشتری بپردازد

و کارگران وهمه تهيدستان،همواره محکومند که به همان ميزان نازل و بخورونمير بافی ها آن است که زحمتکشان 

کنونی بسنده کنندوهرگزبه بفکروآرزوی افزايش مصرف وتأمين نيازهای فروخورده خود نيفتند تا مبادا ناچاربه پرداخت 

دليل افزايش تورم وگران شدن سنگرگرفتن بازاريها نيزدرپشت مخالفت با نظام جديد مالياتی ب!.ماليات بيشتری شوند

بنابراين نه سيستم .بهای کاالها،چيزی جزمقابله باخطرازدست دادن معامالت وسودهای غيرقابل کنترل خودشان نيست
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مالياتی تاکنونی وموسوم به قانون تجميع مالياتی و نه قانون جديد مالياتی مبتنی برارزش افزوده،هردوعليه او وبرای 

ازاين رو کارگران وزحمتکشان که اکثريت .فظ وحتا تقويت شکاف های طبقاتی موجودهستندچاپيدن وی ودرخدمت ح

برای اينکارالزم است .قاطع مردم ايران را تشکيل ميدهند،راهی جزطرح مستقل مطالبات خود ومبارزه برای آن ندارند

کان گفتگووديالوگ فراهم باشد،به که آنها درتشکل ها و مجامع و رسانه های خود ودرخانه ها ومحله ها و هرجا که ام

گفتگو و فرموله کردن مطالبات مستقل خود يعنی مطالباتی که متضمن منافع عمومی آنهاست ودراين مورد مشخصا آن 

بی گمان کارگران و فعالين آگاه وباتجربه دردامن زدن به اين . نوع نظام مالياتی که متضمن منافع آنان است بپردازند

  :توان مطرح کرد تأکيد بردونکته به مثابه دومشخصه اصلی استآنچه مقدمتا دراين رابطه مي. ند دارگفتگوها نقش مهمی

اين نوع ماليات ها درتناسب با درآمدها تنظيم شده و حتا می تواند متناسب با افزايش .اصل ماليات متناسب با درآمد-الف

روشن است است . ائين بودن درآمدها ميل به صفرداشته باشددرآمدها خصلت تصاعدی يافته ويا با پائين آمدن ويا اصال پ

که هدف اين نوع ماليات مقابله با شکاف های طبقاتی وفراهم ساختن شرايط شکوفائی ورشد برای لگدمال شدگان يک 

آن يک نوع ماليات ترجيحی بسود تهيدستان وطبقات استثمارشده است که جزبافشارازپائين و تحميل . جامعه طبقاتی است

  .اجتماعی بدست آمدنی نيست-به نظام های موجود توسط خود جنبش های مطالباتی

 دومين نکته وبهمان اندازه اولی مهم،آن است که اين گونه نظام مالياتی تنها می تواند با نظارت و مداخله تشکل ها -ب

بنابراين حتا بهترين قانون .يردونهادها ومجامع مستقل کارگران وهمه استثمارشوندگان و توده های تهيدست صورت گ

اگربدورازنظارت و مداخله پائينی ها وخودکارگران وزحمتکشان باشد بازهم حاصلی جزپرکردن جيب سرمايه داران و 

  .  کارگزاران آن ها نخواهد داشت
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