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  برھان عظيمی: فرستنده

٠٧/١٠/١٠  

  ؟... سقوط می کنيم]١[داريم
  

 که مثل برق از ن پرتابش کردند؟ او در حالیئي طبقه به پا١٠٠داستان آن آدمی را شنيده ايد که از بام يک برج 

اين ھمان ! خب، تا اينجا که الحمدهللا به خير گذشت: کنار پنجره ھای طبقه بيستم عبور می کرد به خودش گفت

خيلی ھا ترجيح می دھند فکرش را ھم نکنند که با . حکايت مردم است در آستانه فاجعه ای که انتظارشان را می کشد

يارانه نقدی » دريافت«خيلی ھا به حساب ويژه ای که برای . خواھد بودحذف يارانه ھا واقعا چه در انتظار جامعه 

خيلی ھا ژست اقتصاددان ھا را می » .باالخره ھر چقدر بدھند باز ھم غنيمت است«باز کرده اند دل بسته اند که 

 در البته از نظر اقتصادی اين کار ضرورت دارد و «:گيرند و برای راضی کردن دل خود و ديگران می گويند

خيلی ھا ھر روز صبح روی بساط روزنامه فروشی ھا خم می شوند تا ببينند که » .درازمدت به نفع جامعه است

خيلی ھا ھر روز که از بازار بر می . دولت باالخره قيمت ھای جديد برای کاالھای اساسی را اعالم کرده است يا نه

خيلی از سرمايه . و جيب شان خالی تر شده استگردند متوجه می شوند که سفره شان کوچکتر و بی رونق تر 

اگر مواد اوليه گران شود، قيمت يدکی ھا و ھزينه نگھداری ماشين آالت «داران از ھمين االن اعالم کرده اند که 

باال برود يا ماليات ھا زياد شود، ما ھمه کاسه و کوزه ھا را بر سر کارگرانی که زير دستمان کار می کنند و مردم 

گرانی ھر ساعت به شکل خزنده جلو می آيد و عرصه را بر توده ھای محروم تنگ می » .کننده می شکنيممصرف 

کند و رژيم فريبکار مذھبی با وعده دادن ھا و مخفی کاری ھا و جنگ ھای زرگری اش  در مورد زمان و نحوه 

  .حذف يارانه ھا، ھمه را سر کار گذاشته است

 واقعيت چيست؟
 در دوره کنونی، حذف يارانه ھا يک سياست ضروری اقتصادی برای نظام سرمايه داری  واقعيت اينست که

درست ھمانطور که سياست تزريق يارانه ھا به اقتصاد ايران در گذشته، برای نظام ھم الزم . حاکم بر ايران است

افع فردی جانوری به نام احمدی بنابراين اول از ھمه بايد بدانيم که حذف يارانه، نتيجه بدجنسی يا من. بود و ھم ممکن

اگر امثال موسوی و کروبی يا  توکلی و مرتجعان ديگری . منافع نظام در ميان است. نژاد و دار و دسته اش نيست

که امروز به دولت و سياست ھای اقتصاديش نق می زنند، سکان اين کشتی توفان زده و بحرانی را در دست داشتند 

» ھدفمند کردن يارانه ھا«ھمين که بحث از . مناظره ھای انتخاباتی را که يادتان ھست. نيز ھمين کار را می کردند
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 با احمدی نژاد ھم زبان می شدند و می گفتند ما ھم قبول داريم که باالخره ئیپيش می آمد، موسوی و کروبی و رضا

ال پيش يعنی در آغاز رياست  س٢٠م که اين بحث حدود ئيمحض اطالع بايد بگو! اين تحول اقتصادی بايد انجام شود

صندوق بين المللی «اين سياست را برنامه ريزان اقتصاد جھانی سرمايه داری در . جمھوری رفسنجانی مطرح شد

جمله ايران طراحی کردند ــ برای ايرانی که بخشی از  برای کشورھای تحت سلطه من» بانک جھانی«و » پول

وضعيت ويژه جامعه ای که . بخش ھای مختلف اقتصاد اختصاص داده بوددرآمدھای نفتی اش را به توزيع يارانه در 

به گرد دولت » بازسازی و رفاه و مصرف«تازه جنگ ھشت ساله را از سر گذرانده بود و قرار بود با وعده ھای 

متحد شود، و بعد از آن برخی مالحظات و ترديدھا از واکنش مردم محروم نسبت به حذف ضربتی يارانه ھا، 

  .ای کامل رھنمودھای نظام امپرياليستی را تاکنون به تعويق انداخته استاجر

 يارانه ھا به گونه ای است مسألهجمله جمھوری اسالمی به  به طور کلی، تبليغات دولت ھای سرمايه داری من

نند تا مردم که انگار دارند از جيب خودشان به مردم صدقه می دھند و حاال ديگر وقتش رسيده که اين پول را قطع ک

ادعاھای مسخره احمدی نژاد را جدی نگيريد که ! تنبل نشوند و برای گذران زندگی کمی به خود زحمت بدھند

انگار تا به حال، مردم به شکل غير مستقيم و از روی قيمت عرضه . می کند» نقدی کردن يارانه ھا«صحبت از 

ه را به صورت پول دريافت کنند و با آن وارد بازاری شوند شده کاالھا، يارانه می گرفتند اما حاال قرار است ياران

يادتان ھست که دو سال پيش، ھمين احمدی . عرضه می شود) يعنی گران تر از قبل(که کاالھايش به قيمت واقعی 

بگذاريد يارانه را به شکل پول «: نژاد در مصاحبه تلويزيونی اش بر سر مردم شيره می ماليد و منت می گذاشت که

د به مردم بدھيم تا ھر کس ھر استفاده ای که خواست از آن بکند و بر مبنای ميل و نيازھای روزمره اش آن را نق

 کنيم تا مردم ھر ئیبگذاريد سريعتر طرح ھدفمند کردن يارانه ھا را اجرا«: ؟ يادتان ھست که می گفت»خرج کند

 ھزار تومان در ١٠اول برويد : حاال می فھميم معنی واقعی اين حرف ھا را !؟»چه زودتر شيرينی اش را بچشند

بعد ھم که مبلغ ناچيزی به عنوان يارانه در آن حساب ريخته شد . بانک بگذاريد تا يک حساب ويژه برايتان باز کنند

شايد خيلی ھا از خودشان !  ھزار تومان خودتان را١٠حتی ھمان . حق برداشت پولتان را نداريد» تا اطالع ثانوی«

د پرده ھای توھم و دروغ را کنار بزنيم و بدون گوش دادن به حرف ئي بيااين مسخره بازی ھا ديگر چيست؟بپرسند 

  : را وارسی کنيممسألهھای مقامات و رسانه ھای دولتی، 

.  اينکه، از ھمين حاال، يعنی پيش از اعالم رسمی حذف يارانه ھا، بسياری از کاالھای مصرفی گران شده استاول

که در واقع چيزی نيست مگر کم شدن (ن آمدن نرخ تورم ئي و دولت تالش می کنند با صحبت از پابانک مرکزی

در اين ميان، ھمه . به مردم القاء کنند که گرانی رو به اتمام است)  و نه ارزان شدن کاالھاسرعت باال رفتن قيمت ھا

رخ آزاد انجام گرفته، مستقيما بر افزايش با افزايش نرخ سوخت خودرو روبرو ھستند که زير پوشش سھميه بندی و ن

  . قيمت کاالھای ديگر در بازار تاثير گذاشته است

 انجام ٨٨با احتساب افزايش صوری ناچيزی که در پايان اسفند ماه ( اينکه، ميزان دستمزدھا برای سال جاری دوم

  . ثابت مانده است) گرفت

انوارھا، مانند آب و برق و گاز و تلفن بين ھشت تا ده  اينکه، ھزينه ھای غير قابل حذف از سبد مصرف خسوم

  » .به نرخ جھانی عرضه می شود«يا به قول مقامات جمھوری اسالمی . برابر افزايش پيدا می کند

در بانک گرو گذاشته می شود تا تضمينی » يارانه نقدی« اينکه، بخشی از دستمزد مردم ھر ماه تحت عنوان چھارم

  .... ض ھای برق و گاز و تلفنباشد برای پرداخت قب
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 بر می دارد و به نام مردم در ھوا می چرخاند و در جيب خود  اينکه، ظاھرا دولت پولی را از يک جيبپنجم

وقتی که به جيب خود، به وضع سفره خود، و به نيازھای مادی و . اما اين فقط ظاھر قضيه است. ديگرش می گذارد

در . توجه می شويم که ھمه چيز به شکل تکان دھنده ای دارد آب می رودروحی و تفريحی خود نگاه می کنيم م

 شماست و سپس آن را در ل بر می دارد، در ھوا می چرخاند و می گويد اين پول ماماواقع، دولت پولی را از جيب 

  . جيب خود می گذارد

عنی فالکت بيشتر جمعيت ي. معنی واقعی حذف رايانه، بھره کشی شديدتر از توده ھای کارگر و زحمتکش است

يعنی رشد .  يعنی محروم تر و گسترده تر شدن توده بيکاران و تھيدستان. حقوق بگير بخش دولتی و خصوصی

مصيبت ھا و بيماری ھای اجتماعی نظير اعتياد و تن فروشی و دزدی و ناامنی که پاسخی است مستقيم به تشديد فقر 

د خيلی از ما ھنوز متوجه رشد سريع جرم و جنايت در شھرھای شاي. و محدود شدن فرصت ھای کاری و رفاھی

کافيست در اين موارد، . مختلف به شکل زورگيری و جيب بری، سرقت مسلحانه و قتل ھای بيرحمانه نشده باشيم

  .پای صحبت افرادی از اداره آگاھی بنشينيد تا گوشه ای از رشد سريع ناامنی را برايتان تصوير کنند

  انه چيست؟اصال اين يار
ببينيم يارانه از کجا می آيد و چرا نقش آن در بعضی دوره ھا مھم شده است، و در بعضی دوره ھا اين نقش بايد 

دولت ھای سرمايه داری و اقتصاددانان بورژوا اين طور جلوه می دھند که يارانه از خزانه دولت و يا . کاھش يابد

در اين نوع توضيح، استثمار . شرھای مختلف اھالی تقسيم می شوداز ثروت ھای طبيعی جامعه استخراج و در بين ق

نيروی کار جامعه که در فرايند پيچيده ای از توليد و توزيع و تقسيم کار اجتماعی انجام می گيرد از معادله حذف می 

ه ھا وجود مين و تخصيص يارانأی که در اين فرايند حاصل می شود با تي ھيچ رابطه ای بين ارزش اضافانگار. شود

حقوق بگيرانی که دستشان تنگ است با اين پديده به خوبی . است» مساعده «نوعاما در واقعيت، يارانه يک . ندارد

ی را رفع کنيد، صاحبکار يا اداره ای که برايش کار می کنيد، مقداری از  و فوريبرای اينکه نياز معين. آشنا ھستند

 از حقوق  بگيريد امروز با شرايط معينی در اختيارتان قرار می دھد و بعداً دستمزدی را که قاعدتا بايد تا پايان سال

اعتبار شما برای گرفتن اين مساعده، پايدار بودن شغل تان حداقل در يک دورنمای چند ماھه يا . تان کسر می کند

حبکار يا اداره از طرف ديگر، صا. دئييعنی روشن است که از پس اين تعھد مالی می توانيد برآ. چند ساله است

مربوطه نيز با پرداخت اينچنينی دستمزد شما، می تواند تضمين کند که نيروی کار با ثبات تر و بی دغدغه تری را 

يارانه ھا ھم در اقتصاد جامعه ھمين نقش را بازی می کنند . در اختيار خواھد داشت که برايش خوب کار خواھد کرد

و به جای اين . ی يا اداره ای که در استخدامش ھستيد، دولت نشسته استبا اين تفاوت که به جای صاحبکار خصوص

کارگر يا آن کارمند جزء، با اھالی يک جامعه که اکثريتشان را توده ھای کارگر و زحمتکش تشکيل می دھند روبرو 

 نيز به  و سودی که جامعه طی سال ھای آتی توليد خواھد کرد  ویدر واقع، دولت به حساب ارزش اضاف. ھستيم

حساب درآمدھای ناشی از فروش يا اجاره منابع و ثروت ھای طبيعی کشور، بخشی از دستمزدھا را زودتر می 

 ارائه مسألهالبته اين يک تصوير بيش از حد ساده و تجريدی از يارانه است که ما برای ساده فھم کردن . پردازد

ً وز، نکته اينجاست که نسل ھای موجود در جامعه امر. کرده ايم  از حساب پتانسيل ھا و امکانات توليدی و قسما

اين درست است که !  که نسل ھای ھنوز نيامده توليد خواھند کرد، سھم يارانه شان را دريافت می کنندئیارزش ھا

بدون کار کردن و استثمار شدن نسل ھای موجود، پتانسيل و امکانات و ارزش ھای فردا ھم بی معنی و دست 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 که خصلت و کارکردی ماندگارتر دارند و ئی بود ولی به ھر حال، بخشی از ارزش ھا و ثروت ھانيافتنی خواھد

  . ذخيره نسل ھای آينده ھستند نيز در قالب يارانه برای امروزی ھا ھزينه خواھد شد

جه  ن بودييآيا دولت ھای سرمايه داری به قضيه اينطور نگاه می کنند و ھنگام طراحی سياست ھای اقتصاد و تع

 ً يارانه از نظر برنامه ريزان اقتصاد .  خيرکشور، اينطور حساب و کتاب نسل ھای امروز و فردا را می کنند؟ اساسا

سرمايه داری، ابزاری است که در شرايط و مقاطع معين می تواند با تحريک جامعه به مصرف بيشتر و در نتيجه 

يارانه می تواند در چارچوب . رونق بازار شودگردش سريعتر و گسترده تر سرمايه پولی، باعث تحريک و 

اقتصادی که دائم با خطر بروز يا اوج گيری بحران و فشارھای رقابتی در بازار بين المللی روبرو است، ابزاری 

باشد که به شکل مواد اولی و ماشين آالت و اعتبارات بانکی و پولی ارزانتر در خدمت سرمايه داران قرار می گيرد 

تزريق يارانه ھمانطور که در جمھوری اسالمی . ی مختلف صنعت و کشاورزی و تجارت را تحريک کندتا بخش ھا

به اين صورت که جامعه خيال کند . می بينيم حتی می تواند مثل مواد مخدر باعث نشئه مصنوعی و توھم شود

ينکه بازار سھام ايران دچار است، يا ا» باقی مانده«ارزش لایر نسبت به ارزھای خارجی نسبتا يکسان و با ثبات 

يارانه می تواند بار ھزينه ھای دستگاه سرکوبگر و امنيتی رژيم و . است» نشده«تالطم يا سقوط آنچنانی ارزش ھا 

يعنی در بودجه ھای علنی يا مخفی کشور به صورت ارز يارانه . تبليغات سياسی و مذھبی ـ خرافی اش را سبک کند

 مردم خرج خريد سالح و باتوم و گاز فلفل و بيسيم و دوربين و کاغذ و مرکب وارداتی ای ارزان در بيايد و از جيب

و باالخره، يارانه از نظر طبقه حاکمه سرمايه دار و دولتش در شرايط معين می تواند ابزاری باشد برای حفظ . شود

   .مين سطح معينی از مصرف برای اھالی ھر چند به شکل موقتیأثبات سياسی از طريق ت

، در ايران تحت سلطه ١٣٥٠ اين شرايط و عوامل و اھدافی که برشمرديم از چند دھه پيش، حداقل از دھه ۀھم

 آخر موجوديتش سياست توزيع يارانه ھا را به پشتوانه افزايش ۀرژيم شاه در دھ. امپرياليسم مطرح بوده است

رونق و گسترش بازارھای مصرفی، رشد درآمدھای نفتی در پيش گرفت که البته نتايج متناقضی را به صورت 

بادکنکی طبقه متوسط و ايجاد ثبات سياسی نسبی و موقتی از يک سو، و زمينه چينی برای بی ثباتی و تکان ھای 

بعد از برقراری رژيم جمھوری اسالمی نيز عمال ھمان الگوی . شديد اجتماعی و سياسی از سوی ديگر ايجاد کرد

نظير ھمين الگو . اد متمرکز دولتی، متکی به نفت و ھمراه با توزيع يارانه، ادامه يافتاقتصادی زمان شاه يعنی اقتص

 اقتصاد تک محصولی داشتند به ةً در کشورھای تحت سلطه ديگری که ثروت و درآمدھای قابل توجه داشتند و عمد

ت برنامه ريزی اقتصاد سساؤبر اساس رھنمودھای م اخير، بسياری از آن ھا ۀالبته طی دو دھ. اجراء گذاشته شد

  .بين المللی سياست حذف يارانه ھا و شيوه شوک درمانی اقتصادی را در پيش گرفته اند

 چرا الگوھای اقتصادی در سطح بين المللی عوض شدند؟
ر در سياست گذاری ھای اقتصادی بين المللی را قبل از ھر چيز بايد در چگونگی و تداوم بحران ييعلل تغ

رغم دوره ھای موقتی  علی.  ميالدی به بعد جست و جو کرد١٩٧٠ساختاری جھان امپرياليستی از اواخر دھه 

 به طور کلی شاھد رونق، جھش نرخ رشد در بعضی کشورھا و شکل گيری قطب ھای جديد در اقتصاد جھانی، ما

لغزيدن اقتصاد جھانی سرمايه داری به دامن رکود ھستيم که گاه و بيگاه با سقوط ھای مالی ھمراه است و به شکل 

 به جريان ١٩٨٠ ۀ يا جھانی سازی که از اوايل دھگلوباليزاسيونروند . حاد در بحران بورس منعکس می شود

رقيب در  ه ئیاکنش ھای سرمايه جھانی يا در واقع بلوک ھای سرماييکم، و: افتاد، تحت تاثير دو عامل شتاب گرفت

ی ئ که به شکل ھای جديد تراکم و تمرکز و ائتالف سرمايه ١٩٧٠ ۀسطح جھانی نسبت به بحران ساختاری دھ
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د آنچه بستر و کاتاليزور چنين حرکتی شد تشدي. انجاميد و بنگاه ھا و عرصه ھای توليد سود فرامليتی را تثبيت کرد

مريکا و شوروی بود که در اردوی ا و رقابت بين دو بلوک سرمايه داری غرب و شرق به رھبری ئیرويارو

دوم، امکانات و . غرب، امکانات مادی و حقوقی و ضرورت ھای سياسی ادغام ھای اين چنينی را ايجاد کرد

 در نتيجه ١٩٨٠ ۀ که از پايان دھفضاھای بسيار گسترده سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيک در سطح بين المللی بود

  . فروپاشی اردوگاه شوروی، يکباره در مقابل سرمايه ھای امپرياليستی غرب گشوده شد

ھر چند قسمی و (ر روبرو بود و ھم با امکاناتی ييدر واقع، ساختار جھانی سرمايه ھم با ضرورت ھای تغ

کود و تحريک توليد و بازار، نياز به نيروی کار سرمايه برای عقب راندن گرايش ر. برای انجام اين کار) نسبی

اين نيروی کار می . منعطف تر و ارزان تری داشت که در مدارھا و خطوط توليدی جھانی شده به کار گرفته شود

آنچه به . می گرفتبايست منضبط تر ــ و در عين حال بی حق و حقوق تر از قبل ــ در اختيار سرمايه قرار 

 سرمايه ھا فارغ از شرايط و تعھدات دوران ۀادی مشھور شد، راه را برای ھجوم لجام گسيختنئوليبراليسم اقتص

سسات و ساختارھای جھان سرمايه داری ؤبخشی از تجديد سازماندھی م.  کردھموار می» دولت رفاه«جنگ سرد و 

قوانين و حقوق گمرکی بازنگری در . به جايگاه دولت ھا در اقتصاد و نيز حجم و ھزينه دولت ھا مربوط می شد

، برقراری مناسبات تنظيم شده تر و يکدست تر برای »مناطق آزاد اقتصادی و تجاری«کشورھا، ايجاد و گسترش 

سسات ؤم. عرضه و تقاضای کاالھا که به ويژه شامل نيروی کار جھانی می شود، در ھمين چارچوب می گنجيد

بر قابل دسترس کردن و » سازمان تجارت جھانی«و »  جھانیبانک«، »صندوق بين المللی پول«سياست گذار مانند 

ارزان تر کردن نيروی کار، بر کوچک تر و کم ھزينه تر کردن دولت ھا، و بر کاھش قيد و بندھای حقوقی و 

آنچه به واقعی کردن قيمت . کيد گذاشتندأی بر دست و پای سرمايه داران و سرمايه گذاری ھای خارجی تئاتحاديه 

جمله بھای نيروی کار ــ  و واقعی کردن نرخ برابری ارزھا مشھور است و قرار است با حذف يارانه  ـ منکاالھا ـ

  . ھا عملی شود به اين سياست ھا خدمت می کند

موقعيت . ھمانطور که می بينيم، در اين ميان آنچه مطرح است دردھای سرمايه و منافع سرمايه داری است

ر می شود که در خدمت به ييه گونه ای مورد توجه قرار می گيرد و دستخوش تغنيروی کار انسانی، زمانی و ب

در اين دنيای سرمايه داری، عرصه ھای مختلف زندگی و . منافع نظام جھانی باشد و دردی از دردھايش درمان کند

نتيجه تالطم ھای ليون انسان به راحتی می تواند به خطر انداخته شود يا در  صدھا و ھزارھا مسطح معيشت و منافع

  .   شديد از ھم بپاشد

  حذف يارانه و سرنوشت جامعه
 اقتصادی ــ اجتماعی، فريبکارانی در درون و بيرون رژيم اسالمی ھستند که می ۀ اين فاجعۀامروز در آستان

 ناپذير است و اگر چه ممکنست مثل يک عمل جراحی دردناک و خونين اجتنابحذف يارانه ھا يک عمل : گويند

می گويند کشورھای .  کار، رونق اقتصاد و بھبود شرايط زندگی و معيشت مردم خواھد بودئیشد ولی نتيجه نھابا

ديگری که دست به اينگونه شوک درمانی ھا زدند امروز وضعيت با ثبات و خوبی پيدا کرده اند و در نظام تجارت 

ھای باال در  کشورھای انگشت »نرخ رشد« را به اينان برای اثبات حرف ھايشان، مردم. بين المللی جا افتاده اند

اينان واقعيت سخت و .  رجوع می دھند،جای داشتند» جھان سوم«شماری که تا سه دھه پيش در رده ھای ميانی 

با اين حرافی . تکان دھنده ای که در اعماق کشورھای تحت سلطه می گذرد را پشت اين آمار و ارقام پنھان می کنند

ليون ھا زن و مرد تھيدست را در کارگاه نند تا صدای شکستن استخوان ھای م ھا را پر می ک گوش،ھای مسموم
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واقعيت اينست که حذف يارانه ھا و به . ھای عرق ريزان و زاغه ھا و اردوگاه ھای ارتش ذخيره کار نشنويم

 نيروی کار ھمراه با اجزای ديگر دستورات سرمايه جھانی يعنی تعديل» آزاد کردن قيمت ھا«اصطالح 

و حذف موانع قانونی از پيش پای سرمايه داری دولتی و خصوصی که به استثمار وحشيانه و لجام ) بيکارسازی ھا(

 در ھند را اما معنی افزايش نرخ رشد، مثال. گسيخته کارگران و زحمتکشان می انجامد، نرخ رشد را باال می کشد

يکار در حاشيه شھرھايش پرسيد که از دايره زندگی انسانی به ليون دھقان فقير و مھاجران ببايد از آن صدھا م

 از آن است که بتواند وضعشان را توصيف محدودتر و ضعيف تر، فالکتو فقر بيرون پرتاب شده اند و کلماتی نظير 

معنی شوک درمانی و آزاد سازی قيمت ھا را بايد از صدھا ھزار دختر جوان تن فروش از روسيه، اروپای . کند

مين ھزينه زندگی و بقای خانواده ھايشان امروز در گوشه و کنار أقی و آسيای جنوب شرقی پرسيد که برای تشر

اقتصادھای سرمايه داری به بھای بيکار و بی خانمان شدن توده عظيمی از . دنيا به بردگان جنسی تبديل شده اند

ی از جامعه به زير خط فقر و فالکت، به قيمت زحمتکشان و خانواده ھای آنان، به قيمت سقوط آزاد بخش ھای بزرگ

نابودی فيزيکی و انحطاط روحی و معنوی بخشی از نيروی مولده انسانی است که با رکود و بحران دست و پنجه 

  . نرم می کنند

اتفاقی نيست که ھر جا اين گونه طرح ھای اقتصادی به اجراء در آمده، مقاومت و ابراز نارضايتی و تالش 

ھم مشھور است، » شورش نان«شورش ھای گرسنگان که به . ء به شکل ھای گوناگون بروز يافته استبرای بقا

ھنوز يک دھه از شورشی که در کشور آرژانتين بر پا شد نگذشته . پيامد منطقی شوک درمانی سرمايه داری است

 سر کار آمدند و بر کنار آن شورش، جامعه را چنان بی ثبات کرد که طی فقط يک ھفته چند نخست وزير بر. است

در کشورھای . آتش شورش در کشور يونان که برخاسته از ھمين تحوالت اقتصادی بود نيز ھنوز داغ است. شدند

  . ، مرتب از اين اتفاقات می افتد؛ ھر چند که مردم  نقاط ديگر دنيا توجه در خوری به وقايع قاره سياه ندارندئیآفريقا

  واکنش ما چيست؟
ال شدن و تن دادن به اينگونه سياست ھای ضد مردمی، در ھر سطحی که اجراء شود، راه را برای خي آيا خوش

تشديد استثمار و ستمگری و پيشروی بيشتر طبقه حاکمه سرمايه دار ھموار نخواھد کرد؟ آيا راضی شدن به اجرای 

ما به اين درد کشنده مزمن » دنعادت کر« غير از خواب شدن و ئیخزنده و مرحله به مرحله حذف يارانه ھا، معنا

خواھد داشت؟ آيا واقعا و در اساس برای ما فرقی دارد که در نتيجه حذف يارانه ھا، سه چھار تا از بالھا و سختی 

 محال چنين  که باالتر برشمرديم بر سر جامعه ايران بيايد ولی چند تايش فعال اتفاق نيفتد؟ حتی اگر به فرضئیھا

ت حاکمه ايران خارج شود، يا در نتيجه مقاومت و مبارزه توده ھای محروم اين جانيان أيطرحی از دستور کار ھ

مجبور به تعويق و تعليق آن شوند، آيا ما نبايد نسبت به کارکرد نظام سرمايه داری و جنايات روزمره ای که در حق 

 ال ببريم؟ پاسخؤقاتی را زير ساين نظام طبکل توده ھای تحت استثمار و ستم دنيا روا می دارد حساس باشيم و 

 وجود دارد، مرتب اينگونه سختی ھا و مصيبت ھا  نظامتا زمانی که اين:  به اين پرسش ھا روشن استکمونيستی

تا زمانی که نظام سرمايه داری جھانی و دولت ھای .  عظيم اھالی دنيا توليد و بازتوليد می کنديترا برای اکثر

 استثمار و کسب سود با خون و عرق زنان و ۀبر سر کار باشند، گردون) خواه نوکر خواه ارباب و(ستمگر و مرتجع 

مردان کارگر و زحمتکش خواھد چرخيد و بحران و رکود و بيکاری و تيره روزی را بارھا و بارھا به صحنه 

 مختلف تا زمانی که محرومان دنيا و ھمه کسانی که از اين نظم وارونه و بی منطق و شکل ھای. خواھد برد

ستمگری طبقاتی و جنسيتی و مذھبی و ملی اش در رنجند، پايه ھا و اھداف مشترک انترناسيوناليستی را در مقاومت 
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و مبارزه روزمره خود نبينند و آگاھانه برای انجام يک دگرگونی انقالبی و ايجاد اقتصاد و سياست و فرھنگ 

  . چرخدمتفاوت و جايگزين تالش نکنند، در بر ھمين پاشنه می 

ما در مقابل خود، روزھای تيره و تار فقر و فالکت بيشتر، استثمار شديدتر و بروز باليا و بيماری ھای فراگير 

روزھای عربده کشيدن ھا و دلقک بازی ھا و عوامفريبی ھای اصولگرايان و اصالح طلبان . اجتماعی را می بينيم

اما اين اوضاع، ھمانطور که با رجوع به تجربه . يه داریحکومتی برای توجيه سياست ھای خانمان سوز نظام سرما

ً . ساير کشورھا نشان داديم، آبستن تالطم ھا و برآمدھای مبارزاتی نيز ھست  ھمان امکانی است که می تواند اين دقيقا

در برابر شوک .  در حال سقوط را، حتی اگر با سر به زمين اصابت کند، از مرگ دھشت بار برھاندۀيک جامع

ليون ھا گرسنه می توانند به خيابان بريزند و خشم خود از وضع موجود را به شکل ھای ھزارھا و متصادی، اق

 که از مدت ھا پيش در ميان حاکمان اسالمی بر سر ئیترديدھا و کشمکش ھا و اختالف نظرھا. مختلف فرياد کنند

اينان .  استئیتاب ھراس رژيم از چنين دورنمازمان و نحوه اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا به راه افتاده، باز

و گسترده مردم می ترسند که می تواند بی ثباتی و روندھای غير قابل راديکال  و خشماگيناز احتمال واکنش ھای 

ھدف از تشکيل و تربيت واحدھای ويژه ضد شورش که اين روزھا در موردشان . کنترلی را در جامعه دامن بزند

ً  زياد تبليغ می شود   .  مقابله با چنين احتمالی ھم ھستقسما

در عين حال، تجربه مبارزات و شورش ھای معاصر نشان داده که توده ھای خشمگين و عاصی می توانند 

قلدرترين و خودسرترين حاکمان را به وحشت بيندازند، اما بدون آگاھی و تشکل انقالبی و دورنما و ھدف روشن 

ً .  نخواھند رسيدئینھايتا به جا  عقب تجربه نشان داده که در نتيجه اين شورش ھا ممکنست دولت ھای مرتجع موقتا

 شان را به تعويق بيندازند، اما ھميشه مترصد فرصت می مانند تا شرايط برای ۀنشينی کنند و برنامه ھای جنايتکاران

و فعاالنی که به شورش ھا تجربه نشان داده که مبارزان . يورش مجدد به مردم و اجرای سياست ھايشان فراھم شود

و اعتراضات خود به خودی کارگران و محرومان دل می بندند و افق ديد خود و مردم را به انجام اين يا آن رفرم 

رغم نيات قلبی شان، فقط برای طبقه حاکمه وقت می خرند و ی اقتصادی و اجتماعی و سياسی محدود می کنند، عل

ما بايد از خود بپرسيم که اينبار چه . مر انقالب اجتماعی حاصل نمی کنندھيچ دستاورد پايداری برای پيشبرد ا

خواھيم کرد؟ از دل اوضاع پر تالطمی که در پيش است، و با اتکاء به نارضايتی و خشم توده ھای بيشماری که 

 سازمان  رائی خواھيم کرد؟ چه نيروھاانقالب کمونيستی را از آن ئیکارد به استخوانشان رسيده، چه فرصت ھا

؟ آيا افق ديد توده ھای محروم را نسبت ئی و درون چه تشکل ھائیخواھيم داد و بر اساس چه اھداف و چه شعارھا

به جامعه و روابط نوينی که می توانيم و می بايد آگاھانه بسازيم باز خواھيم کرد و روحيه آشتی ناپذيری و 

 زد؟ يا به روش بی ثمر و بارھا امتحان شده ای که بسياری راديکاليسم و تشکل يابی را در ھر فرصتی دامن خواھيم

از فعاالن چپ و جنبش کارگری تا به حال به آن چسبيده اند جلو خواھيم رفت و کارگران و زحمتکشان را به انجام 

راتی در صف حاکمانش ــ اميدوار خواھيم کرد؟ تجربه يي در چارچوب ھمين نظام ــ گيريم با تغئیاصالحات جز

ه ھا و فعاالن مرتبط با جنبش کارگری در بعضی کشورھا که شاھد شورش ھای نان بوده اند نشان می دھد که گرو

 آن ھا نتيجه ای بھتر از مشغول کردن مردم به اصالحات قطره چکانی اکونوميستی و رفرميستینگرش و عملکرد 

اين گرايش باعث از دست رفتن . تو به شدت بی ثبات و دستاوردھای منفرد و دلخوشکنک به بار نياورده اس

اگر مبارزان و فعاالنی که داعيه . فرصت ھای بزرگ و تجديد قوای نظام و دولت ھای طبقاتی حاکم شده است

نمايندگی منافع کارگران و زحمتکشان و اعتقاد به انقالب اجتماعی دارند و برای خود عناوين سوسياليستی و 

خياالنه  ين نگرش و عملکرد و روشی بچسبند، فرق چندانی با آن آدمی که خوشکمونيستی برگزيده اند کماکان به چن
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  .     يارانه ھا به مردم ھشدار بدھند

 

  )جافک(جمعی از فعالين کارگری

  ١٣٨٩ ]ميزان[مھرماه

   

  :شتياددا

به خاطر نشان دادن زمان حال " ... دارم می خورم، دارم می روم"مانند " دارم"پيوند ترکيبی افعال با 

استمراری، به عالوۀ آنکه در زبان دری افغانستان ھيچ جائی ندارد، به استناد نوشته ھای داکتر خانلری و ساير 

گانه و کاپی برداری از زبان ھای بيگانه تشخيص داده  برای گفتن دارند، بيحرفیدانشمندان ايرانی که در اين رشته 

  . می دانندنادرستشده، استفاده از آن را 

 AA-AA                              اداره پورتال

              

 


