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 ٢٠١٣ جون ٠٧
  

  نئوليبراليسم عليه نئوليبراليسم
  انتخابات يازدھم به روايت اقتصاد سياسی

  در آمد

وان بخشی از راھبرد کالن دستگاه عظيم ايدئولوژی نئوليبرال از يک به عن) پول ساالرانه(نيتاريستیمَ سياست ھای 

سو به دنبال توضيح زمينه ھای شکل بندی بحران اقتصادی سرمايه داری است و از سوی ديگر در جست و جوی 

در سطح جھانی اين سياست با .موفق انباشت سرمايه استۀ راه کاری برای برون رفت از بحران و گذار از يک دور

) مکتب شيکاگو(تعميق يافته و با فرمول بندی ھای ميلتون فريدمن)  ميسز–ھايک (ظريه پردازی ھای مکتب وينن

در متن عروچ . يلی عملياتی شده استچمبر سپتبه سطح رسيده است و به طور مشخص بعد از کودتای يازده 

 تحت عنوان سرمايه داری نئوليبرال اين مکاتب کهۀ مجموع .تاچريسم و ريگانيسم و دنگ شيائوپيسم و يلتسينيسم

کوتاه انباشت سرمايه متکی به ارزش ۀ طی نزديک به چھار دھه در مقام ايدئولوژی حاکم سرمايه از يک دور

جھانی را به گودال يک بحران ديگر ۀ  سرماي٢٠٠٨ و اقتصاد غير مادی عبور کرده از سال ئی کازينوئیافزا

سخن گفتن از ) ھفتادۀ اواخر دھ(گر در دوران بن بست سوسيال دموکراسی ا»سوزان جرج«به قول  .انداخته است

سوسياليسم و حتا دفاع از دولت رفاه جرمی منتسب به روان پريشی بود باری در عوض اينک پيروی از سياست 

معنای ديگر اين برداشت کنکرت از بحران کنونی ) نقل به مضمون!(ھای نئوليبرالی جنايتی نابخشودنی است

بسياری از زحمت  .نيتاريستی از بام سرمايه افتاده استمَ ابعاد سياست ھای ۀ ايه  داری اين است که تشت ھمسرم

به سالمتی مرگ تاچر پای شادی بر زمين ....لندن و ليورپول و شفيلد وۀ کشانی که در خيابان ھای خصوصی شد

 .ی داده بودندأ به بانوی آھنين ر١٩٧٩کوبيدند؛ رقصيدند و آبجو شرکت ھای خصوصی شده سرکشيدند در سال 

لترناتيو سوسياليستی فرزندان جنبش چارتيستی را به دام دست راستی ابحران جناح چپ بورژوازی و فقدان يک 

برای اولين بار نبود که کارگران در متن يک شکست طبقاتی عليه منافع . ترين دولت ضدکارگری تاريخ انداخته بود

 تکرار شد و کارگران زير يک شکست امريکای از سوی مردم أدو سال بعد اين ر .ی می دادندأطبقاتی خود ر

و ) خاتمی(١٣٧۶و ) رفسنجانی(١٣۶٨در ايران نيز امضاھای مشابه در سال ھای .  گذاشتندءطبقاتی ديگر امضا

آيا .  مانستهبا بس آمدھای کم و بيش مشابه و زمينه ھا و انگيزھای. احکام مشابھی صادر کرد) احمدی نژاد(١٣٨۴

   صادر خواھد شد؟١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد٢۴چنين حکمی يک بار ديگر در 
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  !نيتاريست ھای ايران به صفمَ 

ھمان طور که راه  . انتزاعی و متمايزازبحران اقتصاد سرمايه داری جھانی نيستیابحران اقتصادی ايران پديده 

اصالح " ھمچونئی که با تيترھائیسال ھا .يستايران نيز از بورژوازی جھانی چندان منفک نۀ ت حاکمأکار ھي

ھمان سياست مشھور رياضت اقتصادی را " اقتصادیۀ حماس"و " توليد ملی" ،"جھاد اقتصادی"،" الگوی مصرف

نمايندگی می کنند؛ يکی پس از ديگری سپری شدند بی آن که گرھی از ده ھا گره کور زندگی و معيشت و نان 

گذاری ھا به شکل سمبليک ھم که شده اعتراف رھبری نظام به وجود بحران اقتصادی اين نام  .کارگران گشوده شود

حاال ديگر فقط اين تکنوکرات ھای کارگزاران سازندگی و اليت ھای مشارکتی نيستند که مدارک . در کشور است

ر فقط نامه ھای خود را در جمعه بازار آرای انتخاباتی حراج می کنند، حاال ديگۀ دکترای اقتصاد توسعۀ قاب شد

حاال ديگر  نيتاريسم تکيه می زند،مَ نيتاريستی به مَ اقتصاددانان نئوليبرال نيست که با تکيه به سياست ھای ۀ مدبران

 گان در ميان می نھند،ھممادی خود از فقر و گرانی و تورم و بی کاری را با ۀ فقط اين عوام الناس نيستند که تجرب

 و شھرداری تھران و مجمع ءژنرال ھای سپاه در داالن ھای قرارگاه خاتم االنبيا - و از سال ھا پيش-حاال ديگر

حاال ...محاسبه به دست می گيرندۀ  و يورو و يوان صحبت می کنند و چرتکدالرتشخيص مصلحت نظام از نفت و 

ی اتم شناس و  االسالم دکتر روحانةحج و سردار دکتر جليلی تا ئیديگر سردار دکتر قاليباف و سردار دکتر رضا

 حدادعادل و مھندس مخابرات نفتی غرضی و دکتر عارف رياضی دان ھم ،دکتر واليتی اطفال و دکتر کانت شناس

حاال ! چه قدر شيرين است اين علم اقتصاد سياسی. از اصالحات و اصطالحات اقتصادی به وفور بھره می گيرند

  !بی چاره آدام اسميت. ديگر ھمه اقتصاددان شده اند

 حضرت ٨ شکل بسته است که ئیفت انگيزترين بخش ماجراھای انتخابات يازدھم رياست جمھوری جاشگ

نيتاريست کانديدای رياست جمھوری در مخالفت با سياست ھای به غايت دست راستی دولت نھم و دھم از شم

خاباتی که با حذف انت .و اين تنھا جذابيت صوتی تصويری انتخابات يازدھم است! نئوليبراليسم دفاع می کنند

ته گيالسی کسی ۀ الی نيز قادر نيست به اندازؤرفسنجانی از تک و تاب افتاده و حتا با پخش مناظرات شيرين چھار س

به خود دست در دست " صبوری" با انتساب صفت اخالقی ئیو چندان بی ھوده نيست که دکتر رضا. را گرم کند

صدا و سيما غر و لندی می کند تا رئيس جمھور آينده ۀ  ريزی شددکتر روحانی و دکتر عارف عليه تحقير برنامه

انتخابات يازدھم مردان دست دوم جمھوری اسالمی را به ميدان  .کماکان ميان تدارکاتچی و آبدارچی در نوسان باشد

  .رفسنجانی و خاتمی و موسوی و احمدی نژاد تکرار نشودۀ فرستاده است تا تجرب

  

  لاقتصاد مقاومتی نئوليبرا

گزاف بحران اقتصادی کشور را شش ماھه حل می کنند و در انتخاباتی که کانديداھای صاحب صالحيت آن با الف 

 . اقتصاد می چرخدۀچرخ ھا حول و حوش چرخۀ  می پيچند، الجرم ھمئیو برای بحران جھانی نسخه ھای جادو

موی دختران " آزادی"مدی نژاد ازمدنی و تمدن ھای خاتمی خبری نيست، ديگر کسی ھمچون احۀ ديگر از جامع

دفاع دماگوژيک نمی کند، ديگر کسی مانند موسوی به گشت ارشاد و ستاره دار شدن دانشجويان گير نمی دھد، 

اتمی در ۀ  و برنامامريکاعراق و سوريه و حماس و لبنان و حزب هللا از دستور کار خارج شده است، مذاکره با 

آنان . ضر در ميدان خوب می دانند که نبايد خارج از اختيارات خود سخن بگويند کارمند حا٨ھر . دستور کار نيست

مورد نظر آخرين تحقيقات ۀ آنان درمناظر. فقط حق دارند برای حل بحران نئوليبرالی نسخه ھای نئوليبرالی بنويسند

بی مانندی برای ما مردم و مطالعات توصيفی، آناليزی و تجويزی خود را سخاوتمندانه طرح کردند و با گشاده دستی 
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کارگر و زحمت کش کار و نان و مسکن تدارک ديدند و ظرف دو سوت نرخ تورم را يک رقمی فرمودند و به توليد 

مريخ ھبوط فرموده اند و ھيچ نقشی در مصائب بی ۀ پنداری آنان از کر .رونق بخشيدند و عالج درد رکود کردند

آنان منتقد گذشته اند و قرار است آينده را مانند گذشته بسازند و  .داشته اندشمار ما مردم گرفتار در ادبار سرمايه ن

 کانديدای رياست ٨در يک کالم از نظر ما مواضع و راه کارھای اقتصادی . اين تمام پيام انتخابات يازدھم است

برای ! وليبراليسمنئوليبراليسم عليه نئ: ين يادداشت استاجمھوری مصداق دقيق و مادی و عينی و واقعی عنوان 

ھمه ۀ ما ضمن مروری کوتاه بر مباحث مطروح. اثبات اين حکم نيازی نيست که انسان اقتصاد سياسی خوانده باشد

ی کم و بيش مانسته شان خواھيم داد که اين برنامه ھا به سادگی ن- ايشان بيان شده استۀ  که در نخستين مناظر- آقايان

  .ی به معضل نان مردم جواب بدھداز کجا آمده و قرار است از چه موضع

  

  ھدف مندی يارانه ھا

تعديل ساختاری  با سياست گزاری ھای دولت سردار سازندگی آغاز شده و در دولت ۀ ھمه می دانند که برنام

دموکراتيزاسيون روال کاری ھانتينگتونی خاتمی با شيب ماليم ادامه يافته و با صعود دولت نھم به شکل بندی 

 سال گذشته بر زندگی مردم ٨فقر و فالکت بی مانندی که به ويژه در  .يتانت ايران انجاميده استبورژوازی ميل

زحمت کش حاکم شده است از يک سو به شيب تھاجمی اين سياست ھا مربوط می شود و از سوی ديگر از تحريم ھا 

دست دوم خود ۀ  نمايند٨بان بورژوازی ايران مواضع خود را از زۀ ت حاکمأدر چنين شرايطی ھي .ت می گيردأنش

ۀ اگر قانون ضدکارگری حذف سوبسيدھا سياست تثبيت شد. مواضعی که نمی توانند متفاوت باشند. مطرح می کند

دقيقا به ھمين  . پس رئيس جمھوری بايد خود را در تداوم ھمين مسير تعريف کند-  که بی گمان ھست- حاکميت است

در ادامه برای روشن شدن بحث به اختصار مواضع . اين برنامه دفاع می کنندی اکانديداھا از اجرۀ دليل است که ھم

  :اين آقايان طرح می شود

حمايت از سرمايه  .حمايت از توليد .ی بھترااصالح ساختار دولت برای اجر . شودءقانون بايد اجرا: سعيد جليلی

  .....غالتايجاد اش. مبارزه با تورم .داران

ر ييتغ.  شودءدوم اجراۀ سپس مرحل . ھزار تومان بايد پرداخت شود١١٠. شودءايد اجرااول بۀ مرحل: ئیمحسن رضا

  ....توليد ثروت. نوسازی. ساختار دولت

جلوگيری از افزايش . دپول و شبه پول نبايد تزريق شو .يارانه ھا بايد قدرت سياسی را تقويت کند: محمد غرضی

  ....گیحجم نقدين

واقعی کردن . گیل نقدينوکنتر .سياست ھای جبرانی. توليدۀ افزايش ياران .مه می دھيمحتما ادا: محمد باقر قاليباف

  ....قيمت ھا

  ....بايد درست انجام شود: غالمعلی حداد عادل

  ....جلوگيری از تورم. حمايت از توليد.  شودءنبايد ناقص اجرا: محمد رضا عارف

  ....اول ادامه يابدۀ مرحل . جبران تورم.يارانه ھا ھدفمند نشده؟؟حمايت از توليد: حسن روحانی

  ....توليد کاال. گیجلوگيری از تورم و نقدين . نشدءخوب اجرا: علی اکبر واليتی

  :نخست  را پوشش داده استۀ برای اطالع بيشتر بنگريد به اين لينک ھای تصويری که مناظر

http://www.youtube.com/watch?v=F45p_43q20o 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=tfauI9v4V3k 
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http://www.youtube.com/watch?v=fVC3ywJBc2M 

  

  مھار گرانی و تورم و رکود

تا ) نژادعروج احمدی (٨۵ ]حمل[از فروردين .تنظيم بازار .متناسب نبودن کاال .گینقدين. قواعد اقتصادی: واليتی

  . ھزار ميليارد تومان رسيده است۵٠٠ ھزارميليارد تومان به ٩٠گی از نقدين) ٩٢خرداد (امروز

  .گی در راستای افزايش توليدت نقدينمديري: جليلی

  !جاپانجنوبی؛ چين و وريای ک:الگو .گیکنترل نقدين .تحريم .مسکن مھر .کسر بودجه: ئیرضا

 نيروی انتظامی سردار قاليباف اگر فرمانده !(غانطيب اردوۀ ترکي:الگو .کنترل پول .ثبات در بازار ارز: قاليباف

  !)ون آن ديار را جمع کرده بودندترکيه بودند البد يک شبه سر و ته اکسي

گی که به زعم جناب مھندس دويست ھزار ميليار تومان ھم بيش از ارقام ل نقدينوکنتر. تقليل خدمات دولتی: غرضی

  .رسمی اعالم شده است

  .کوچک سازی حجم دولت. کاھش ھزينه ھای دولت. رونق توليد. ثبات در بازار کاال و پول: روحانی

احيای . استقالل بانک مرکزی. گیل نقدينوکنتر. انظباط مالی. ارز تک نرخی .ولت اصالحاتبازگشت به د: عارف

  . قانون اساسی۴۴خصوصی سازی و اجرای اصل . شورای پول و اعتبار

مراجعه به شيخ اجل سعدی عليه الرحمه و عمل به  .کنترل ھزينه ھای دولت. انظباط مالی. گیمھار نقدين: حداد عادل

  !چو دخلت نيست خرج آھسته تر کن: يخاين راھبرد ش

صاحبان صالحيت دولت سرمايه و ۀ نامزدان رياست جمھوری و به يک مفھوم چکيدۀ چنان که مالحظه می شود ھم

اين . دماحصل توافق سرمايه داری ايران برای حل بحران اقتصادی روی راه کار مشخص و مشترکی خم شده ان

در يکی دو سخنرانی رھبری نظام نيز به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ايران گی است که راھکار ھمان کنترل نقدين

کيد بر جلوگيری ازانبساط مالی و حرکت به سمت انقباض ھزينه ھای دولت أدر واقع ت. مورد توجه قرار گرفته است

ين  ااصل.  شده استئیمشھور نئوليبرالی رياضت اقتصادی است که از سال ھا پيش مدون و اجراۀ ھمان برنام

اگر چه نظريه پردازی ھای . نيتاريستی مکتب شيکاگو و درس ھای ميلتون فريدمن آمده استبرنامه از آموزه ھای مَ 

ردار نيست  از عمق و دقت تئوريک چندانی برخو»ھايک« نسبت به - آن سان که بارھا گفته و نوشته ايم–فريدمن 

ا کنون مشق شب دولت ھای نئوليبرال بوده است و چندان نيتاريستی از کودتای پينوشه تاما تجويز سياست ھای مَ 

عجيب نيست که اين آموزه ھای ضد کارگری به عنوان ايدئولوژی حاکم سرمايه داری جھانی مورد توجه منجيان 

از رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد تا قاليباف و روحانی و جليلی و . ايران نيز واقع شده استۀ اقتصاد بحران زد

به طور خالصه محتوای بسته بندی فريدمن که در کتاب . ھمه از بسته ھای مالی دفاع می کنند.... و عارف ئیرضا

فرموله شده مبتنی بر اين پارادايم است که نظام اقتصادی بازار به ويژه در ) ١٩۶٣" (سرمايه داری و آزادی" 

ا به نرخ گذاری دستمزدھا معنا و اعتبار ميدان خريد و فروش نيروی کار تحت فشار مطلق دو پيکان عرضه و تقاض

 ندارد و ۀ ستراتيژيکدر اين چارچوب دولت برای افزايش دستمزدھا، مھار تورم و کنترل بازار وظيف. می بخشد

 دولت موظف است که صرفاً .  به حال خود رھا کندئیبابد عنان بازار را از مسير خصوصی سازی و مقررات زدا

پول اگر عاقالنه  و مديرانه و مدبرانه نباشد به تورم بيش ۀ عرض. پول وارد شودۀ رصل عوتنظيم و کنترۀ به حيط

 يازدھم نيز در خط  کنترل نقدينگی ترسيم آقايان رئيس جمھوریۀ اين آموزه ھمانی است که ھم .از حد می انجامد

ورم يک رقمی به مردم نيتاريست تورم را امری عادی و البته ضروری می داند و با سودای تدولت مَ . می کنند
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نه فقط دلسرد نشوند . زحمت کش بشارت می دھد که از کاھش قدرت خريد خود بر اثر افزايش تورم دلسرد نشوند

آقايان عارف و روحانی و قاليباف بارھا تورم را ضرورت پيشرفت . بل که از وجود مبارک تورم شاد باشند

چرا که تورم و افزايش قيمت کاالھا، سرمايه داران . د فرمودندئيأاقتصادی دانستند و نرخ يک رقمی آن را با محبت ت

برای اين که به مراجع اصيل اين نظريه پی ببريد به مصاحبه ھای پرطمطراق . را به توليد بيشتر تشويق می کند

توليد در اين دستگاه فکری . راديو فردا با آقايان دکتر علوی و خاوند در مورد ضرورت تورم توجه کنيدۀ صبحان

س جمھوران ما که در ئير. بيشتر به صعود نرخ اشتغال می انجامد و دستمزدھا ھم در دراز مدت باال می رود

سی چھل اقتصاددان نئوليبرال کلی درس حل ۀ دنشگاه امام صادق دکترای اقتصاد خوانده اند و از نامه ھای مدبران

با اين حال آنان نيز مانند استاد . تازه کارانی بيش نيستند »فريدمن«بحران مشق فرموده اند، البته که در کالس درس 

قابل با توليد و تۀ اعظم بر اين باور ايدئولوژيک پای می فشرند که برای کنترل تورم و پيش گيری از افزايش ھزين

دمن فريۀ عين اين نظري. رھای پولی در تناسب با رشد اقتصادی سمت گيری کنديگی و متغرکود می بايد حجم نقدين

 نامزد رياست جمھوری شنيده شده است؛ که مصرف تابعی از درآمد است ٨بارھا و بی کم و کاست در تبليغات ھر 

. و مردم بر مبنای پيش بينی درازمدت از ميزان درآمد خود رفتارھای مصرفی خانواده را کنترل و تنظيم می کنند

  :معتقدند که) تھرانيان(و اينان) انئيشيکاگو(باری آنان

  .مديريت از راھکارھای حل بحران اقتصادی استءمديريت صحيح و برخورد با سو*

  .افزايش تقاضا باعث افزايش قيمت ھا می شود*

گی را  نخواھد بود و الجرم بايد نقدينافزايش حجم پول و افزايش دستمزدھا توليد مقرون به صرفهۀ در نتيج*

  .افزايش حجم پول و ثبات توليد تورم زاست.  ايجاد شودل کرد و مانع از افزايش دستمزدھا شد تا رونقوکنتر

  .گیو تورم و رکود تورمی کاھش نقدينگی است و راھکار مقابله با رکود دليل رکود، افزايش حجم نقدين* 

  .سودآوری کاال مستلزم کاھش دستمزدھا و بيکار سازی استۀ بازگشت به رونق و عرض*

  .ايه داران واريز شود بازار به آرامش خواھد رسيداگر پول به جای جيب مردم به حساب سرم*

  .کاھش دستمزد و بيکار سازی توليد را مقرون به صرفه کرده و نرخ سود را افزايش خواھد داد*

اگر توليد بر مبنای راھکارھای پيش گفته افزايش يايد و در صورت فريز شدن دستمزدھا می توان کاال را به *

 ء و ماشين افزار وارداتی بارآوری نيروی کار را ارتقادالرۀ صادر کرد و به پشتوان و جھانی ئیبازارھای منطقه 

  .داد و دور جديدی از انباشت سرمايه را کليد زد

  

  موضع ما

تاريخی ما و ۀ حافظ"ھمان طور که در يادداشت  .از پيش. به نظر ما کل اين راه کارھا محکوم به شکست است

ن  دليل روش،بحران اقتصادی جاری در کشورھای سرمايه داری اصلی .م تاريخبه حک.  نوشتيم"رفسنجانی آنان 

ش در گان درجه دومبورژوازی ايران و نمايندۀ ت حاکمأھي .نيتاريستی استشکست سياست ھای نئوليبرالی و مَ 

يسم موفقيت موقت نئوليبرال .س جمھوری عالوه بر اين برنامه ھای شکست خورده راھکار جديدی ندارندئيپست ر

 و انگلستان و چين و روسيه ناشی از تحميل يک شکست عميق طبقاتی به کارگران و زحمتکشان امريکايلی و چدر 

کارگر چند صباحی به عمر ۀ بورژوازی ايران نيز البته می تواند با تحميل يک شکست طبقاتی ديگر به طبق .بود

ارگر ايران می تواند اين شکست را که در چارچوب کۀ له اين است که آيا در شرايط کنونی طبقأمس .خود بيفزايد

به نظر ما اين شکست طبقاتی  کاھش بيشتر دستمزدھا و بيکار سازی ھای فزونتر شکل خواھد گرفت ، تحمل کند؟
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ۀ دستمزد به شيو"ۀ ما ، در مقال.در آرمانی ترين شکل آن بورژوازی ايران را به ساحل نجات نخواھد رساند

به نظر . فيد نوشتيم که سطح نازل دستمزدھا بورژوازی ايران را به دوران رونق نخواھد رساند سياه بر س"ايلغاری

 که به نحو معينی در کاھش حجم واردات، قحطی کاالھا، سقوط -ما يکی از داليل اصلی بحران اقتصادی ايران

حل اين  .تحريم ھا نھفته استلۀ أ در مس-  می کندئیارزش لایر، افول توليد و سقوط شديد قدرت خريد توده ھا خودنما

مضاف به اين که  . از قدرت سياسی بيرون استیاسای جمھوری با ھر درجه ؤپيچيده از توان و اختيار رألۀ مس

بن " ازين قلم تحت عنوان یاين زمينه بنگريد به مقاله ادر.(اتمی پيوند نخورده استۀ له تنھا به برنامأحل اين مس

درھای اقتصادی ۀ له در گرو ادغام در اقتصاد سرمايه داری غرب و گشودن ھمأ مسحل موقت اين)"بست دو راھی

ال اصلی اين خواھد بود؛ با وجودی که سرمايه داری غرب خود ؤدرعين حال بازھم س. و سياسی و فرھنگی است

ه اين کشتی به در بحرانی عميق فرورفته است، اقتصاد نحيف ايران چه گونه می خواھد و می تواند با آويزان شدن ب

  ل نشسته از گودال گرداب خارج شود؟گِ 

  

  بعد از تحرير

شدار داده است که جوری حرف نزنند که اگر در خرداد سال آينده نوار حرف ھای خود ورھبر ايران به کانديداھا ھ

 تا  و عارف و روحانی از يک فرصت شش ماھهئیوقتی که آقايان قاليباف و رضا.  شان بگيردۀ خند،را شنيدند

نيازی به خرداد . دوساله برای حل بحران اقتصادی کشور سخن می گويند انسان از ھم اينک از خنده ريسه می رود

  .سال آينده نيست

  

 

  

  

  

  

 


