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  چه خواھد شد و چه بايد کرد؟
 

در . ھستندھا  ھا، موسوم به ھدفمندسازی يارانه کارگران و زحمتکشان، نگران اجرای طرح دولتی آزادسازی قيمت 

پرسند چه خواھد شد و چه بايد کرد؟  مردم از يکديگر می. ھمه جا صحبت از گران شدن بھای کاالھا و خدمات است

سازی و به اصطالح جا  ھای پيش به قصد زمينه خود دولت از مدت. چه که رخ خواھد داد بر کسی پوشيده نيست آن

ای طرح، به طرق مختلف اعالم کرده است که مردم بايد در سازی ذھنی اجر انداختن قضيه در ميان مردم و آماده

اما توجيھات مختلفی نيز برای آرام کردن توده مردم ارائه داده . وار بھای کاالھا و خدمات باشند انتظار افزايش جھش

ست که مردم زحمتکش را در سراسر  برای شفای اقتصاد بيماری" جراحی بزرگ"شود که اين يک  ادعا می. است

ھا محکوم کرده است و با اين  ران حيات جمھوری اسالمی، به فقر، گرسنگی، بيکاری و تمام مصايب ناشی از آندو

ادعای ديگر اين است که دولت به خاطر رفاه . يابند بار موجود نجات می مردم از وضعيت فالکت" جراحی بزرگ"

توزيع " عادالنه"ھا  ور کار قرار داده تا يارانهرا در دست" ھا ھدفمندسازی يارانه"ھای فقير و زحمتکش،  حال توده

آن بخش از . تر کسی پوشيده استپوچی ادعاھای رژيم بر کم.  گردندشوند و گويا فقط نصيب مردم فقير و زحمتکش

ھا، جزء ديگری از سياست اقتصادی نئوليبرال در خدمت منافع طبقه  دانند آزادسازی قيمت ترند، می مردم که آگاه

در تعداد ديگری از . ای نيست  جديد و ناشناختهۀپديد. ر و عليه طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم استدا سرمايه

ھای زحمتکش را به  توده. داران کرد منافع کالنی عايد سرمايه.  درآمدءداری جھان به مرحله اجرا کشورھای سرمايه

تر انجاميد و سرانجام،  ھای عميق حران فقری کمرشکن سوق داد و به جای بھبود اوضاع اقتصادی به بۀورط

 طرح ۀھای مردم که شناخت و آگاھی دقيقی از رابط برای آن بخش از توده. ورشکستگی اين سياست برمال گرديد

ھا  آن. ھا با کل سياست اقتصادی دولت ندارند، نيز جعلی بودن ادعاھای دولت پوشيده نيست اجرای آزادسازی قيمت

ای به فکر بھبود وضعيت مادی و معيشتی   سال، حتا لحظه٣٢جمھوری اسالمی در طول اين اند که  به تجربه ديده

چه که انجام داده در جھت انباشت سرمايه و ثروت در دست گروھی اندک و فقر روزافزون  ھر آن. ھا نبوده است آن

تن از مردم و خالی کردن ھر چه اند که دولت کارش گرف ھا به تجربه ديده آن. اکثريتی عظيم از مردم ايران بوده است

ست که فقط با ارتزاق از حاصل دسترنج  ست که دولت انگلی حقيقتی. ھاست و نه دادن چيزی به مردم تر جيب آن بيش
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خواھد در ھر ماه مبلغ  کند می بنابراين وقتی که دولت اعالم می. دھد کارگر و زحمتکش به حيات خود ادامه می

خواھد حداقل، دو  فھمند که البد می ترين مردم نيز می نه نقدی پرداخت کند، حتا ناآگاه تومان به عنوان يارا۴٠۵٠٠

ًبرابر آن را از طريق گران کردن کاالھا و خدمات بازپس بگيرد و نه اين که واقعا قصد پرداخت چيزی را به مردم 

   .داشته باشد

و خدمات، افزايشی بسيار فراتر از آن چيزی جای قضيه روشن است که قرار است بھای کاالھا  به ھر رو، تا اين

تورم تا کجا به پيش خواھد .  ابھام قرار داردۀاما يک چيز ھنوز در پرد. داشته باشد که ھمه ساله وجود داشته است

 درصد ۵٠تر از  ينئپا ۀ محدود گويد، در ھای خود رژيم می ھای برخی مقامات و ارگان گونه که ارزيابی تاخت؟ آيا آن

آمد  از آن رو احتمال اين افسارگسيختگی وجود دارد که پی.  خواھد ماند، يا به کلی افسار خواھد گسيختمتوقف

ی و واکنشی افزايش بھای چند کاالی انحصاری دولت يا حدف به اصطالح ئ ثير زنجيرهاھا به ت آزادسازی قيمت

کند، اجرای پروژه  ه اين احتمال را تقويت میچ آن.  تعدادی از کاالھا بر تمام کاالھا و خدمات، محدود نيستۀياران

ترين بحران و از ھم گسيختگی به سر  داری ايران در وخيم ست که اقتصاد سرمايه ھا در شرايطی آزادسازی قيمت

دھد،  ھای رژيم، از آن رو که قدرت خريد مردم را کاھش می ھا خالف ادعای اقتصاددان آزادسازی قيمت. برد می

ی گوئ پاسخالمللی، قدرت  ثير عومل داخلی و بينای که مؤسسات توليدی، تحت تئاز آن جا. اھد کردخورکود را تشديد 

ذخائر دولتی تنھا . به نيازھای بازار داخلی را ندارند، کمبود شديد کاالھای مورد نياز روزمره مردم پديد خواھد آمد

ھای  تحريم. ای کاالھا پی در پی افزايش خواھد يافتًثير ناچيزی داشته باشد، نتيجتا بھاتواند ت برای مدت محدودی می

ثير منفی خود را بيش از پيش بر است، ت گذاری انحصارات جھانی المللی که مانعی بر سر راه سرمايه اقتصادی بين

ی و پيش ساخته و ئ ھا از جھت ديگر، يعنی واردات مواد خام، کاالھای واسطه اين تحريم. جای خواھد گذاشت

 بحران جھانی ۀدر نتيج. ثير ديگری بر جای خواھد گذاشتاھای نقل و انتقال بر افزايش بھای کاالھا ت نهافزايش ھزي

ھا، درآمد دولت از فروش نفت و گاز کاھش يافته و اين خود به مانعی ديگر برای واردات کاالھا و  ًو ايضا تحريم

کنند که احتمال  ای از عوامل عمل می جموعهبنا بر اين، م. تر تبديل خواھد شد ًنتيجتا کمبود و گرانی بيش

در بطن اين شرايط و . نمايد  درصد تقويت می۵٠افسارگسيختگی نرخ تورم را حتا به رقمی بسيار فراتر از 

ھای زحمتکش وارد خواھد آمد، رشد نارضايتی، گسترش اعتراضات و  فشارھای غير قابل تحملی که بر توده

ست که شاھد رشد اعتراضات مردم، تالش و  طبيعی. ی انکارناپذير تبديل خواھد شدی به واقعيتئ اعتالی جنبش توده

ی وجود خواھد  ئھای توده حتا احتمال وقوع شورش. ھا در برابر اين فشارھای غير قابل تحمل باشيم مبارزه آن

   .داشت

   ؟دًال پيروزمند تبديل گردتواند به يک مبارزه کام تواند داشته باشد و چگونه می اين مبارزه چه دستاوردی می 

   . وابسته است ی ئ  تودهۀ اعتراض و مبارزۀ نخست، ھمه چيز به وسعت و دامنۀدر وھل 

ً مبارزات حدودا دو دھه پيش را دقيقا ۀکارگران و زحمتکشان مردم ايران تجرب  آزادسازی ۀلأبر سر ھمين مسً

ھا توسط رفسنجانی، در  ای طرح آزادسازی قيمتدر پی اجر. ھا و عواقب ناشی از آن فراموش نکرده اند قيمت

اين اعتراضات که . ی مناطق وسيعی از ايران را فراگرفت ئ، موج اعتراضات توده٧٠ و اوايل دھه ۶٠اواخر دھه 

نشين شھرھای بزرگ آغاز گرديد، در مشھد، شيراز، ھمدان، لرستان و اکبرآباد يا  ًعموما از ميان تھيدستان حاشيه

. ھا را به خود گرفت ھر کنونی، شکل شورش و حمله به مؤسسات و نھادھای دولتی و مالی نظير بانکش ھمين اسالم

باران  شھر رخ داد که رژيم تنھا با گسيل توپ و تانک و گلوله ترين اين اعتراضات به لحاظ وسعت، در اسالم مھم

ھمين .  شد، اما بدون نتيجه نبودجنبش سرکوب. کوپترھا توانست اوضاع را تحت کنترل درآورد مردم توسط ھلی
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ًگرچه جنبش تھيدستان کامال . ھا را متوقف سازد ًمبارزات باعث گرديد که رژيم عجالتا طرح آزادسازی قيمت

ِسازمان بود و شکل مبارزه، شورشی، اما وسعت اعتراض که مناطق وسيعی از ايران را فراگرفت، رژيم را  بی
ھای مردم ايران در مرحله جديد آزادسازی  بخش بودن مبارزه کنونی توده ن نتيجهبنابراي. نشينی کرد ناگزير به عقب

بارتر،  ھا در دوران رفسنجانی دارد و نتايجی به مراتب فاجعه تر از آزادسازی قيمت ھا که ابعادی بسيار گسترده قيمت

   .مقدم بر ھر چيز به دامنه و گستره مبارزات و اعتراضات وابسته است

اگر دو دھه پيش، رژيم انتظار واکنشی چنين شديد را از جانب مردم نداشت و از ھمين رو به علت عدم آمادگی و اما 

نشينی در پيش گرفت، اکنون رژيم با سازمان يافتگی و آمادگی به مقابله با  ھا، راه عقب ترس از گسترش شورش

دم ايران، اجرای اين پروژه را در دستور کار  مرۀموج اعتراضات به ويژه با در نظر گرفتن مبارزات سال گذشت

ھای مردم نيز نيازمند چنان سازمان يافتگی و  ھای آن از جانب توده بنابراين مقابله با رژيم و سياست. قرار داده است

 ۀھای مردم ايران، در قياس با دو دھ روشن است که توده. ھای رژيم را خنثا کند ست که بتواند تالش اشکال مبارزاتی

ھا تن از مردم به  سال گذشته ميليون. اند تری از آگاھی و به کارگيری اشکال مبارزه دست يافته پيش، به سطوح عالی

   . خيابانی روی آوردند ھای ی و سنگربندیپيمائ به تظاھرات، راه. رخاستندای رودررو برای سرنگونی رژيم ب مبارزه

تر بود که بر  تر و آگاھانه ای بسيار سازمان يافته  بازتاب مرحله پيش،ۀھای دو دھ اين مبارزه در مقايسه با شورش

بستر مبارزات چندين ساله قبل از آن توسط کارگران و زحمتکشان و تالش کارگران، معلمان، دانشجويان و زنان 

اد که از ھمين رو، اين مبارزه در اشکالی رخ د. ای سازمان يافته، شکل گرفت برای متشکل شدن و پيشبرد مبارزه

با اين ھمه، فروکش اين مبارزه نشان داد که سطح سازمان يافتگی و شکل . توانست به مدت چند ماه دوام آورد

ليونی حضور مردم در اين مبارزه م.  منطبق بر آن ھنوز در آن حد نيست که بتواند رژيم را از پای درآوردۀمبارز

ھا ھزار  ن يافته دهديد که رژيم با يک نيروی سازمابود، اما ضعف سازماندھی، رھبری و شکل مبارزه، سبب گر

 مردم ۀ مبارزه طبقاتی و مبارزۀست که صحن اين واقعيتی. ليونی مردم را سرکوب کند و پراکنده سازدنفری، ارتش م

ھای  ھای دولت  جنگ ميان ارتشۀيک کشور برای تحقق مطالبات و اھداف خود عليه رژيم حاکم، ھمانند يک صحن

از رھبری قدرتمندی برخوردار . کند تر عمل می شود که سازمان يافته در جنگ، آن طرفی پيروز می. تمتخاصم اس

ًکند و ھدفی کامال روشن  ھای متناسب با قدرت خود را در شرايط زمانی و مکانی مناسب اتخاذ می تاکتيک. است

   .دارد

سازمان، در برابر ارتشی  ، اما بیبا اين وجود يک ارتش پرجمعيت. کميت نيرو، عامل مھمی در جنگ است

ھای کارگر و زحمتکش مردم  ست که توده ای اين تجربه. تر متحمل شکست خواھد شد تر ولی سازمان يافته کوچک

اين واقعيت را اکنون . ايران بايد به خوبی از آن آموخته باشند و آن را در جريان مبارزات پيش روی به کار بندند

در عين حال مردم در عمل .  مطلوب برای مردم در پی نخواھد داشتۀھدف، نتيج ھای بی داند که شورش ھر کس می

ی برای پيروزی کافی نيست و به تنھائھا و تظاھرات نيز به  پيمايی  راهۀديدند که اشکال مبارزات خيابانی از نمون

ست و  صابات وسيع و سراسریترين اين اشکال، اعت تر و کارآتری از مبارزه نياز است و يکی از مھم اشکال عالی

   .طلبد تری از سازمان يافتگی را می اين نيز سطح عالی

 ۀھای وسيع مردم از جمھوری اسالمی، ھمراه با اجرای مرحل ترديدی نيست که با توجه به نارضايتی عمومی توده

بارزه وسعت خواھد ھا و فشار بيش از حد آن بر کارگران و زحمتکشان، اعتراض و م جديد پروژه آزادسازی قيمت

ًاين مبارزات قاعدتا در کشوری که اختناق و ديکتاتوری عريان بر آن . گرفت و جنبش اعتالی مجدد خواھد يافت

گيری اين  چه حائز اھميت است، جھت آن. ھای اعتراضی خودانگيخته رخ خواھد داد حاکم است به شکل جنبش
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 اعتصابات در مؤسسات مختلف توليدی و خدماتی، در ۀتری از مبارزه از نمون ھا به سوی اشکال عالی جنبش

خيزند،   و زحمتکشان دستمزد و حقوق بگيری که به مبارزه برمی اما پوشيده نيست که کارگران. سراسر کشور است

ًاصوال . دھی و رھبری الزم برای شکل دادن به اعتصابات سراسری برخوردار نيستند از ھمان آغاز، از سازمان

ھای کارگر و زحمتکش در شرايط ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران، نخست به سطح  تظار داشت که تودهتوان ان نمی

افتگی، آگاھی و اين سازمان ي.  خود را پيش برندۀباالئی از سازمان يافتگی و رھبری دست يابند و سپس مبارز

آيد که شرايط عينی، آن را در دستور  ای به دست می  ايران، تنھا در جريان مبارزهۀی از نمونرھبری، در کشورھائ

چه که ضروريست وجود ولو گروه محدودی از پيشروترين و  در اين جا آن. سازمان قرار داده است ھای بی کار توده

ه ای را که خود ب ست تا بتوانند توده ترين کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجويان و غيره در محل کار و زندگی آگاه

از . ھای منفرد و پراکنده را به يکديگر پيوند دھند دھی و رھبری کنند و جنبش درآمده است، سازمانخود به حرکت 

تواند شکلی سازمان يافته، رھبری شده و آگاھانه به خود بگيرد و با  اين طريق است که مبارزه در ايران می

ھای رژيم خواھد بود، ضربه قطعی  ياستی که نتيجه ناگزير س ئ انداز اعتالی نوين و خود به خودی جنبش توده چشم

 ۀ توليدی و خدماتی، يک کميته مخفی و حتا ھستۀاگر در ھر کارخانه و مؤسس. را بر جمھوری اسالمی وارد آورد

دھی  نو، خود را در يک تشکل مخفی سازمامخفی از کارگران پيشرو و آگاه شکل گرفته باشد، اگر معلمان پيشر

راديکال جريان اعتراضات پيش روی دخالتی فعال داشته باشند، اگر دانشجويان چپ و کرده باشند که بتوانند در 

ھای مخفی  ھا دائر کرده باشند، اگر جوانان مبارز در محالت، کميته ی را در دانشگاهئھای مخفی دانشجو ھسته

ان که زير فشارھای ھای مردم اير ًمحالت را سازماندھی کرده باشند، در آن صورت قطعا جنبش خود به خودی توده

 خواھد يافت از اين ظرفيت برخوردار است که ءھا، اعتال مادی و معيشتی ناشی از اجرای پروژه آزادسازی قيمت

تری از مبارزه نظير اعتصابات عمومی و قيام مسلحانه   سازمان يافته تبديل شود و به اشکال عالیۀًسريعا به مبارز

ثر و سازمان يافته و اشکال مبارزاتی مو ۀر تا پا مسلح و سازمان يافته، به مبارزبرای مقابله با رژيمی س. ارتقا يابد

اگر جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان مردم ايران نتواند به جنبشی سازمان يافته، سراسری و . کارآ نياز است

ناشی از اجرای قانون موسوم  ۀھای فوق ارتجاعی آن تبديل گردد، نخستين نتيج ھدفمند برای مقابله با رژيم و سياست

 ۀراھی جز مبارز. ست که اکثريت بزرگ مردم ايران گرفتار آن خواھند شد ای سابقه ھا فقر بی به ھدفمند سازی يارانه

در اين ميان وظيفه . ھای مردم ايران وجود ندارد گسترده، پردامنه، سازمان يافته و آگاھانه برای پيروزی توده

ھای  ھای کارگر و زحمتکش قرار دارد که بايد برای برطرف ساختن ضعف تر توده سنگينی بر دوش بخش آگاه

ھا اقدام کنند و در   رژيم برای جلوگيری از متشکل شدن تودهۀگران ھای سرکوب کنونی جنبش و خنثا کردن تاکتيک

تالش کنيم در . مايندھای مخفی را ايجاد ن ھا و تشکل ھا، کميته ھر کجا که ھستند، در محل کار و زندگی خود ھسته

ای علنی و رو در  ھای کارگر و زحمتکش زير فشار فقر، گرانی و بيکاری، به مبارزه ترين توده شرايطی که وسيع

   .خيزند، ضربه قطعی را به جمھوری اسالمی وارد آوريم رو با رژيم برمی

    

  

 


