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 !روزی روزگاری دولت حامی
   

  المللی پولھای واقعی صندوق بينترجمۀ دروغ
   
   
   
کار ـ ناپذير خونين ميان دو اردوی آشتیھای  در دوران پُر نوسان و خروشاِن جنگ٢٠١٠سال     .١

داری به شيوۀ خلع يد از فئوداليسم، انباشت که سرمايهاز زمانی. شک سالی ماندگار خواھد بود بیسرمايه

 پرولتاريا ھمواره ادامه داشته تربدوی را رقم زده تاکنون لشکرکشی بورژوازی برای استثمار ھرچه بيش

 جز – کسب قدرت سياسی مستمری کارگر و امان، پيروزی سياسی طبقهیگرچه در اين نبردھای ب. است

 سخت کم شمار و – مسکو ١٩١٧ پاريس و ١٨٧١ھای در دو دورۀ کوتاه چند روزه و چند ساله در سال

 ای نه چندان طوالنی به شکست انجاميده نزديک به ھيچ بوده است، گرچه ھمان دو پيروزی نيز در فاصله

مام اين چھارصد و اندی سال و به ويژه پس از صنعتی شدن جھان، بورژوازی ھميشه است، گرچه در ت

بندی پرولتاريای صنعتی و تا شکل" پادشاھی ولگردان"و گرچه از دوران ظھور ... دست برتر داشته است

اع مندی پرستاران و معلمان و انوی جديدی در صورتھا که کارگران با چھره–به موازات آن تا عصر ما 

 به يک  تھاجم اردوی سرمايه–اند  ای با کميت و کيفيت قاطع و غالب را ساختهشاغالن خدمات توليد؛ طبقه

  ....شکست تمام عيار و بادوام منجر نشده است اما

نبرد . سويه گرديده استناپذير يکواقعيت اين است که ھنوز نه تاريخ به پايان رسيده و نه اين دعوای آشتی

  . داری خواھد بود و سرنوشت محتوم و گريزناپذير آن الجرم فروپاشی سرمايهادامه دارد

داری که در عرصۀ ترين بحران سرمايهبزرگ. ساز نبرد بودھای سرنوشت يکی از اين دوران٢٠١٠سال 

) آسيا(و دنگ سيائوپيسم ) امريکا(ريگانيسم ) اروپا(با مثلث تاچريسم ) نئوليبراليسم(ھارترين چھرۀ آن 

 ای وحشيانه وارد عمل شد و برای مھار بحران خودساخته به تن و جان فرودستان ظھور کرده بود به شيوه
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ھائی در تمام دنيا دولت. کشان را مجروح کردچنگ کشيد و با چنگال رياضت اقتصادی خود پيکر زحمت

 –ھائی گوناگون يوهاند، به شناک شدهکه به داليل مختلف دچار کسری بودجۀ فاحش و ورشکستگی وحشت

  . آھنگ را عليه اردوی کار سازمان دادند تعرضی جديد و ھم–سان اما در ساختار مشابه و ھم

 ای ھا بنگريد به مقاله دولتکسری بودجۀگيری چيستی ماجرای شيفت بحران مالی به برای ره: درافزوده(

در اين جا و " داری وضع حال سرمايهروند معکوس آب و برق رايگان، تحليل: "از ھمين قلم تحت عنوان

  !)آن جا

سو وحاکميت سی سالۀ  از يکانقضای تاريخ مصرف بورژوازی ملیصد و اندی سال پس از يک

ھای رياضتی قرار ھای نئوليبرالی از سوی ديگر ايران نيز تحت تاثير تازيانۀ اين سياستسازیجھانی

اند و منتظرند با عروج جسد  چشم اميد دوختهليبرالبورژوازی قابل توجه کسانی که ھنوز به . (گرفت

ھا و سوزن شان را با جوالدوز پلخانفمنشويم و گذار از يک مرحلۀ دموکراتيک و البد خلقی پوستين پاره

  .)ھا بدوزندھا و خاتمیھا و کروبیشکسته و نخ پوسيدۀ موسوی

ی و مرکل و برلوسکونی و کامرون ھای نئوليبرالی ھمچون سارکوز دلقک٢٠١٠باری ھرچند در سال 

نمائی مانند پاپاندرو و زاپاترو عليه اردوی کار قشون کشيدند، اما " سوسياليست"دست در دست شيادان 

ھای که تمام عربدهخروش کارگران در تمام اروپا نشان داد که نه فقط طبقۀ کارگر زنده و رزمنده است بل

سقوط ايرلند و .  ای بيش نبوده استو شکوفائی اقتصادی ياوه" پايان تاريخ و پيروزی ليبرال دموکراسی"

داری را به رخ  خط بطالنی بود بر ادعاھائی که از يک طرف بھشت سرمايه– آن ھم با مغز –ايسلند 

-ھای متروپل و حتا حاشيهحاال دولت. ديدکشيد و از طرف ديگر بحران جاری را تمام شده میکارگران می

جبران . اندگی کارگران ايستادهسابقه به زنددر دوراھی فروپاشی يا تحميل فالکت و فقر بیداری ئی سرمايه

در ايران يک بُعد مھم اقتصادی حذف . پذير نيستھا امکانگیھای نجومی به اين سادکسر بودجه و بدھی

ش برای جبران کسر بودجه دار تال بايد در ھمين ماجرای ادامه–ايم که قبالً نيز گفته چنان–ھا را يارانه

از يک ) ابزارتوليد( ثابت ۀگی سرمايھای اقتصادی در کنار فرسودتاثير مھلک تحريم. وجو کردجست

ۀ را مختل کرده و از سوی ديگر به واسط) سودآوری سرمايه( متغير و ارزش اضافه ۀطرف ايجاد سرماي

درپی صنايع بزرگ تعطيلی پی. خته است جديدی ساۀفرار و اعتصاب سرمايه رکود تورمی را وارد مرحل

ھای ناتوان از رقابت با کاالھای وارداتی چين، کاھش توليد و قيمت نفت ی خصوصیگو کوچک، ورشکست

ھا در مجموع المللی، بانک جھانی و سازمان تجارت برای آزادسازی قيمتو فشارھای صندوق بين

  .  دھم را به يقين مبدل کردتا) ھاشمی(ھای پنجم  دولتۀويک سالترديدھای بيست

-  تبعاً درآمدھای دولت ايران را که يک– دالر ۶٠ دالر به حدوداً ١۴٠ از –گير قيمت نفت کاھش چشم .٢

) ٢٠٠٨سپتامبر ( به نصف تقليل داد و از ابتدای بحران جھانی – فروش نفت بسته شده است ۀسره بر پاي

 دولت که بارھا گفته بود، قيمت نفت در ھيچ شرايطی رئيس. يک شوک غيرمنتظره به دولت نھم وارد کرد

 ميليارد ٢٨٠انگيز قيمت نفت و درآمدی بالغ بر افزايش حيرتۀتر نخواھد شد و به پشتوان دالر کم١٠٠از 

تر از ھمه دور زدن  سال توانسته بود از طريق واردات گسترده، تزريق پول و مھم۴دالر در عرض 
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 غرب را بشکند، ۀ شاخ و شان– ران اقالم مورد نياز از کشورھای واسطه به بھای خريد گ–ھا تحريم

گان خود را به نشست که نمايندھا پيش از آنناگھان در مقابل يک آچمز سياسی اقتصادی قرار گرفت و مدت

و راه بفرستد به فراست دريافته بود که تنھا راه د) به مديريت کاترين اشتون (۵+١ژنو و مذاکره با تيم جديد 

  !! است

آمد مثبت اقتصادی برای دولت توانست چند پی می– با وجود تمام تبعات سياسی آن –ھا  آزادسازی قيمت.٣

  !و دارد. در پی داشته باشد

 ۀکه دانسته است سھميچنان. ئی نفت روزانهجبران خسارات ناشی از کاھش توليد پانصد ھزار بشکه. الف

اما توليد فعلی نفت خام ايران .  و صد ھزار بشکه استک به چھار ميليونتوليد نفت ايران در اوپک نزدي

  .وبيش سه ميليون و ششصد ھزار بشکه استکم

اين مصرف داخلی . شودمصرف داخلی می)  درصد٣٠در حدود ( قابل توجھی از اين توليد  بخش.ب

داری داخلی و ه بود و سرمايهئی به دولت، از حجم صادرات نيز کاستھای يارانهعالوه بر تحميل ھزينه

) نئوليبراليسم وطنی! ارگان آزاد" (دنيای اقتصاد "ۀروزنام. اش را به مخاطره انداخته بودشرکای جھانی

-تعديل مصرف حامل.  تيتر نخست خود را به ھمين امر اختصاص داد١٣٨٩ ]دی[جدی ٩شنبه روز پنج
 درصد، گازوئيل ۵است که ميزان مصرف بنزين ھا حاکی از آن گزارش«: و ذيل آن نوشت! ھای انرژی

  » . درصد کاھش يافته است۵ درصد و آب ١١ درصد، برق ٢٩

  )٢٠١٠ دسامبر ٣٠شنبه ، پنج٢٢۶١:دنيای اقتصاد، ش(

 –کشان گی کارگران و زحمتبار آن بر زند مستقل از آثار زيان–ھای انرژی  آزادسازی قيمت حامل.پ

ھای حمايتی بسته شده و از يک طرف دِر يارانه. رای دولت باز کرده است پرسود را بۀيک دکان دونبش

سود ناشی از آن به جيب دولت رفته و از طرف ديگر درھای مصرف داخلی به سوی بازارھای جھانی 

شتاب ناگزير دولت برای اين . سرمايه باز شده و باز ھم سود آن به جيب دولت سرازير شده است

. توجه مانده استالمللی نيز بیئی و بينھای آزاد منطقهست که حتا به سقف قيمتآزادسازی چنان بوده ا

ليتری ) ھا در ايرانزمان با آزادسازی قيمت ھم٨٩ ]آذر[قوس ٢٨(فارس برای نمونه بھای بنزين در خليج

شده اما  تومان اعالم ٣۵٠نفت گاز در ايران .  تومان است٧٠٠اين رقم در ايران .  تومان بوده است۵٧۵

 تومان است اما ١۵٠گی در سطح جھانی مترمکعب گاز خان تومان است، ھر ٢١۵فارس  آن در خليجعکس

 تومان ١٠٠ تا ۴٠ تومان اعالم شده، ھر کيلو وات ساعت برق به قيمت جھانی ٣۵٠ تا ٣٠٠در ايران از 

خدا را شکر که نمرديم و بازار ايران از . ن است توما٢١٠ تا ٢٧ ايران از ۀاست اما در بازار آزاد شد

   برای اثبات اين باخت.  دو سر باخت داردۀاين آزادسازی برای مردم حکم معامل! اسارت درآمد و آزاد شد

اين سايت به جناح مرکز تحقيقات ستراتژيک مجمع . کنماشاره می" آفتاب"مضاعف به گزارشی از سايت 

ھای آزاد  قيمتۀسايت آفتاب پس از مقايس. وابسته است) نی ـ نوبختحسن روحا(تشخيص مصلحت نظام 

ئی و ھای منطقهھا در ايران نسبت به قيمتکيد بر عدم تناسب افزايش قيمتأشده ايران، منطقه و جھان و ت

 درصد از سطح جھانی ١٣٠ قيمت خودرو در ايران با وجود کيفيت پائين – گفته شده –المثل فی(جھانی 
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به اعتبار محاسبات کارشناسان . پردازدھا میبه مشکالت حمل و نقل پس از آزادسازی قيمت!)  استباالتر

  :اين سايت

 ١۶ ميليون تومان روزانه حداقل ٣٠٠ تا ١۵٠شھری با قيمت  ھر اتوبوس مسافربری خارج شھری يا بين-

 کيلومتر در جاده ١۵٠٠ تا ١٢٠و بين .  ھزار تومان درآمد دارد۴٠٠کند و به طور متوسط ساعت کار می

  . رودمی

  . ليتر گازوئيل١١٠٠ تا ٨۵٠شود چيزی در حدود  مصرف اين وسايل نقليه با احتساب پيش گفته می-

  . ھزار تومان بود١۶، چيزی در حدود  ريالی١۶۵ اين اتوبوس با گازوئيل ۀ ھزينقبل از اجرای طرح  -

.  ھزار تومان خواھد بود٢٢۵ چيزی در حدود نی توما٣۵٠ تا ١۵٠ با قيمت بعد از اجرای طرح -

  .)تازه به شرطی که مسافر مثل سابق وجود داشته باشد و مردم از خير سفر نگذرند(

ھای قطعات  که اگر ھزينه ھزار تومان افزايش داشته٢١٠ھای سوخت حدوداً  به اين ترتيب ھزينه-

  .  ھزار تومان٢۵٠شود میھای انسانی را اضافه کنيم يدکی و کاھش مسافر و ھزينه

.  ھزار تومان٨٠بينی شده يعنی افزايش در حدود  پيشھا درصدی کرايه٢٠مندی افزايش  در طرح ھدف-

تومان افزايش خواھد يافت و  ھزار ١٧٠  صاحبان اتوبوس و غيرهۀدر چنين شرايطی از يک طرف ھزين

  . دو سر باختۀم يعنی معاملتر خواھند پرداخت و اين برای مرد درصد بيش٢٠مسافران ھم 

 از درآمد مردم ايران در اختيار دولت ه ایھای حامل انرژی، بخش عمدکه با آزادسازی قيمتدر نھايت اين

شود؛ بازار نفت و انرژی مصرف داخلی کم می. رود می– که عمالً صاحب و متولی سوخت است –

  .شودداری میوعاً ايام به کام سرمايهبلعد و مجمجھانی بيش از گذشته منابع خام ايران را می

  :ی برخوردار است ااين ضلِع حجم آزادسازی نيز از اھميت ويژه.  ماجرا اما بُعد سياسی جھانی ھم دارد.۴

I.که ھمه عاشقان سينه–ھای غربی  در استانبول، دولت ايران به طرف۵+١ اجالس مھم با ۀ در آستان  -

ھای اکيد  خواھد گفت که ما به توصيه–تقيم نھادھای برتون وودز ھستند گان مستقيم و غيرمسچاک و نمايند

  !"ھا مايه را رد کنيد بيايدخفه شويد و ضمن شکستن تحريم"المللی عمل کرديم، حاال شما صندوق بين

II. تری بگيرداش امتياز بيشئی ھستهۀتواند اقتدار خود را به رخ طرف غربی بکشد و از پرونددولت می .

ھا و ھای مورد حمايت شما، يعنی ليبرالدولت" ساده بيان شود ۀتواند در چند جملمايش اين اقتدار مین

 سال اين دست و آن دست کردند و جسارت و قدرت ١۶ - از ھاشمی رفسنجانی تا خاتمی -ھا تکنوکرات

 که رنگ سبز و –ی اينک ما عالوه بر جمع کردن بساط موسوی و کروب. الزم را برای آزادسازی نداشتند

ھا گذاری شما روی تزلزل ليبرالنشان داديم که سرمايه  –ی شما راه انداخته بود ولوچهزردشان آب از لب

  !" ھوده استبی

 پيش گفته ۀھا دو گزينالمللی پول از آزادسازی قيمتحالی زايدالوصف و حمايت صريح صندوق بينخوش

در )  روز پس از آزادسازی٨ (١٣٨٩ ]دی[ج دی ۶ که روز اين صندوق در گزارشی. کندرا ثابت می
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ھا ايران را در وضعيت بسيار مناسب حذف يارانه«: ھای ايران منتشر شد، به وضوح اعالم کردرسانه

  » .دھداقتصادی قرار می

  :گزارش صندوق تحت عنوان

Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform   

   

  : بنگريد به.در سايت صندوق موجود است

http://www.imf.org/external/country/iran/index.htm  

ھائی که به دستور کارشناسان گر برنامهھای نئوليبرالی اين صندوق و تبعات ويراننقد سياست: درافزوده(

المللی در مکزيک، مالزی، اندونزی، مصر، مراکش، ونزوئال، تونس، روسيه، بينکار صندوق جنايت

  .)گنجدعملياتی شده است در اين مجال نمی... پرو، يونان، پرتغال و

- طلبان دولتی را ببندد و ضمن تحقير و نکوھش طيفتواند دھان اصالح در سطح داخلی نيز دولت می.۵

فراموش نکنيم که موسوی نيز در کنار خاتمی و . ا به رخ آنان بکشداش رھای مختلف اين جريان توانائی

کروبی و رفسنجانی، پيش از انتخابات نسبت به تعويق و تاخير ايران در پيوستن به سازمان تجارت جھانی 

فقط " کلمه"در سايت " ھاشب تاريک يارانه"به ھمين سبب نيز استفاده از عبارت . از دولت انتقاد کرده بود

 با ءکه مويد مخالفت موسوی و شرکاحرکت سياسی فرافکنانه و فرار به جلو است که پيش و بيش از آنيک 

گيرم که چنين .  باشد، مصرف تبليغاتی دارد– و کل سياست موسوم به تعديل ساختاری –اين برنامه 

  . ی برای اعتالی سياسی جريان سبز تشبثی بيش نخواھد بود اترفندھای پيش پا افتاده

:  با فراکسيون اقليت مجلس نھم گفت١٣٨٩ ماه )دی[جدی ۵محمد خاتمی در مالقات يکشنبه : درافزوده(

حال ھستيم که نظام در خواھد و خوشھا کار بزرگی است و انجام آن ھمت خوبی میمند کردن يارانهھدف«

ولت خود و مجلس ششم خاتمی در ادامه از ناتوانی د» .اين موقعيت تصميم گرفت تا اين کار صورت گيرد

  .)درخصوص اجرای اين طرح سخن گفته است

http://www.fararu.com/vdcaaani:49nym15kk4,html  

  

. يک ليبرالی استھا مبتنی بر نوعی اقتصاد کالسطلبان دولتی نسبت به آزادسازی قيمت موضع اصالح.۶

نژاد تا جمشيد پژويان از موسا غنی" ھای جنتلمن ليبرال و نئوليبرالتئوريسين"چنين موضعی که از زبان 

داری ئی اقتصاد سرمايهشود معطوف به بازارآزاد مبتنی بر رقابت است و به چند موضوع کليشهمطرح می

 :متمرکز شده است

  .ح کسب درآمد است نه آزادسازی واقعی اقتصادیھدف دولت از اين طر                 

  .ستراتژی جامع اقتصادی ـ اجتماعی ندارد دولت                  

 رقابتی خارجی ۀ دولت قادر به دفاع از توليد داخلی و صنايع ورشکسته در مقابل واردات و سرماي     

  .نيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

لفه از جمله سود بانکی، بايد چند مؤگر کاال میھای دييمتھای انرژی و قزمان با آزادسازی حاملھم     

- قانون کار و ماليات اصالح شده و فضای کسب و کار رونق می. شدئی و دستمزدھا آزاد مینظام تعرفه

  .گرديدگرفت و عرصه برای رقابت واقعی در بازار مھيا می

ھای پالکی و ھم– است ندکارانه مانزدن کاسب که به نق–طلبان دولتی به اين موضع روشن اصالح

- طلب و غيره در امثال و حکم ايرانی میخواه، سلطنتئی، اکثريتی، جمھوریسکوالر، ملی مذھبی، توده

ی که مھندس موسوی را به "احساس خطر"حاال ديگر مفھوم واقعی ". دعوا بر سر لحاف مال"گويند 

به زعم محمد خاتمی، آن "  انتخاباتطلبان برای شرکت درکف مطالبات اصالح" انتخابات کشيد و ۀعرص

  . قدرھا ھم پيچيده نيست

ھای بورژوائی چنان از آزادی بازار  دولتۀی به وسعت جھان، ھم اچندان شگفت نيست که در منازعه

واقعيت اما .  تاکنون در حبس ابد يا زير تيغ گيوتين بوده است"بازار عزيز"زنند که پنداری اين جوش می

) مکتب وين ـ شيکاگو (بازار وحشیگی ستقل از نقد ھميشه معتبری که به افسار گسيختهم. ستچيز ديگری

و ) داری دولتی بلوک شورویسرمايه (بازار مبتنی بر برنامهھای وارد است، بايد پذيرفت که حتا چرخ

 کار و  استثمار نيرویۀھميشه بر پاي) سوسيال دموکراسی(ھای بازار متکی به دخالت و مھار دولت چرخه

ھای اين چرخ. چرخيده است) داراندولت و سرمايه(ايجاد ارزش اضافه و سود به نفع صاحب بازار 

 مبارزه طبقاتی کارگران از طريق لغو کارمزدی و ۀشکسته در يک فراينِد معيِن متکی به سطح درج

     . شدبرچيدن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد متوقف خواھد 

  

   
  


