
داریم سقوط می کنیم...؟

 طبقه به پایین پرتــابش کردنـد؟ او در حـالی کـه مثـل بـرق از١٠٠داستان آن آدمی را شنیده اید که از بام یک برج 

کنار پنجره ھای طبقه بیستم عبور می کرد به خودش گفت: خب، تا اینجا کــه الحمــدهللا بــه خیـر گذشــت! ایــن ھمــان

حکایت مردم است در آستانه فاجعه ای که انتظارشان را می کشد. خیلی ھا ترجیح می دھند فکرش را ھم نکنند که

با حذف یارانه ھا واقعا چه در انتظار جامعه خواھد بود. خیلی ھا به حساب ویژه ای که برای «دریافت» یارانه نقدی بــاز

خیلی ھا ژســت اقتصــاددان ھــا را مــی گیرنــد وباالخره ھر چقدر بدھند باز ھم غنیمت است.» کرده اند دل بسته اند که «

 « البته از نظر اقتصادی این کار ضــرورت دارد و در درازمـدت بــه نفــع جـامعهبرای راضی کردن دل خود و دیگران می گویند:

.» خیلی ھا ھر روز صبح روی بساط روزنامه فروشی ھا خم می شوند تا ببیننـد کـه دولـت بـاالخره قیمـت ھـایاست

ــه جدید برای کاالھای اساسی را اعالم کرده است یا نه. خیلی ھا ھر روز که از بازار بر می گردند متوجه می شوند ک

سفره شان کوچکتر و بی رونق تر و جیب شان خالی تر شده است. خیلی از سرمایه داران از ھمیــن االن اعالم کــرده

اگر مواد اولیه گران شود، قیمت یدکی ھا و ھزینه نگھداری ماشین آالت باال برود یا مالیات ھا زیاد شــود، مــااند که « 

.» گرانی ھــرھمه کاسه و کوزه ھا را بر سر کارگرانی که زیر دستمان کار می کنند و مردم مصرف کننده می شکنیم

ــا وعــده دادن ساعت به شکل خزنده جلو می آید و عرصه را بر توده ھای محروم تنگ می کند و رژیم فریبکار مذھبی ب

ھا و مخفی کاری ھا و جنگ ھای زرگری اش  در مورد زمان و نحوه حذف یارانه ھا، ھمه را سر کار گذاشته است. 

واقعیت چیست؟
 واقعیت اینست که در دوره کنونی، حذف یارانه ھا یک سیاست ضروری اقتصادی برای نظام ســرمایه داری حــاکم

ــود و ھــم بر ایران است.  درست ھمانطور که سیاست تزریق یارانه ھا به اقتصاد ایران در گذشته، برای نظام ھم الزم ب

ممکن. بنابراین اول از ھمه باید بدانیم که حذف یارانه، نتیجه بدجنسی یا منافع فردی جانوری به نام احمدی نژاد و دار

و دسته اش نیست. منافع نظام در میان است. اگر امثال موسوی و کروبی یا  توکلی و مرتجعان دیگــری کــه امــروز بــه

دولت و سیاست ھای اقتصادیش نق می زنند، سکان این کشتی توفان زده و بحرانی را در دست داشـتند نیـز ھمیـن

کار را می کردند. مناظره ھای انتخاباتی را که یادتان ھست.  ھمین که بحث از «ھدفمند کـردن یـارانه ھـا» پیـش مـی

آمد، موسوی و کروبی و رضایی با احمدی نژاد ھم زبان می شدند و می گفتنـد مــا ھـم قبـول داریــم کـه بــاالخره ایــن

 سـال پیـش یعنـی در آغـاز ریاسـت٢٠تحول اقتصادی باید انجام شود! محض اطالع بایـد بگـوییم کـه ایـن بحـث حـدود 

صــندوق بیــن المللــیجمھوری رفسنجانی مطرح شد. این سیاست را برنامه ریزان اقتصاد جھــانی ســرمایه داری در «

» بـرای کشـورھای تحـت سـلطه منجملـه ایـران طراحـی کردنـد ــ بـرای ایرانـی کـه بخشـی ازبانک جھــانی» و « پول

ــازه درآمدھای نفتی اش را به توزیع یارانه در بخش ھای مختلف اقتصاد اختصاص داده بود. وضعیت ویژه جامعه ای که ت

» به گرد دولت متحد شــود،بازسازی و رفاه و مصرفجنگ ھشت ساله را از سر گذرانده بود و قرار بود با وعده ھای «

و بعــد از آن برخــی مالحظــات و تردیــدھا از واکنــش مــردم محــروم نســبت بــه حــذف ضـربتی یــارانه ھــا، اجــرای کامــل

رھنمودھای نظام امپریالیستی را تاکنون به تعویق انداخته است.

به طور کلی، تبلیغات دولت ھای سرمایه داری منجمله جمھوری اسالمی به مساله یارانه ھا بــه گــونه ای اســت

که انگار دارند از جیب خودشان به مردم صدقه می دھند. و حاال دیگر وقتش رسیده که این پول را قطـع کننــد تــا مـردم

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

از «نقدی کردن یارانه ھا» می کند. انگار تا به حال، مردم به شکل غیر مستقیم و از روی قیمــت عرضـه شـده کاالھـا،
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یارانه می گرفتند اما حاال قرار است یارانه را به صورت پـول دریــافت کننـد و بـا آن وارد بـازاری شـوند کـه کاالھـایش بـه

) عرضه می شود.  یادتان ھست که دو سال پیش، ھمین احمدی نژاد در مصــاحبهیعنی گران تر از قبلقیمت واقعی (

بگذاریــد یــارانه را بـه شــکل پــول نقـد بــه مــردمتلویزیونی اش بر سر مردم شیره می مالید و منت می گذاشت که: «

» ؟بدھیم تا ھر کس ھر استفاده ای که خواست از آن بکنـد و بـر مبنـای میـل و نیازھـای روزمـره اش آن را خـرج کنـد

بگذارید سریعتر طرح ھدفمند کردن یـارانه ھـا را اجرایـی کنیـم تـا مـردم ھـر چـه زودتـریادتان ھست که می گفت: «

ــا١٠ معنی واقعی این حرف ھا را حاال می فھمیم: اول بروید شیرینی اش را بچشند»؟!  ــد ت   ھزار تومان در بانک بگذاری

یک حساب ویژه برایتان باز کنند. بعد ھم که مبلغ ناچیزی به عنوان یارانه در آن حســاب ریختــه شــد « تــا اطالع ثــانوی» 

ایــن مســخره  ھزار تومان خودتان را! شاید خیلی ھا از خودشان بپرســند ١٠حق برداشت پولتان را ندارید. حتی ھمان 

 بیایید پرده ھای توھم و دروغ را کنار بزنیم و بدون گوش دادن بــه حـرف ھــای مقامــات و رســانهبازی ھا دیگر چیست؟

ھای دولتی، مساله را وارسی کنیم: 

 اینکه، از ھمین حاال، یعنی پیش از اعالم رسمی حذف یارانه ھا، بسیاری از کاالھای مصرفی گـران شـده اسـت.اول

ســرعتبانک مرکزی و دولت تالش می کنند با صحبت از پایین آمدن نرخ تورم (که در واقع چیزی نیست مگر کم شدن 

 و نه ارزان شدن کاالھا) به مردم القاء کننــد کــه گرانـی رو بــه اتمــام اســت. در ایــن میــان، ھمــه بــاباال رفتن قیمت ھا

افزایش نرخ سوخت خودرو روبرو ھستند که زیر پوشش سھمیه بنـدی و نـرخ آزاد انجـام گرفتـه، مسـتقیما بـر افزایـش

قیمت کاالھای دیگر در بازار تاثیر گذاشته است. 

 انجــام٨٨با احتساب افزایش صوری ناچیزی که در پایــان اســفند مــاه  اینکه، میزان دستمزدھا برای سال جاری ( دوم

) ثابت مانده است. گرفت

ــا ده برابــرسوم  اینکه، ھزینه ھای غیر قابل حذف از سبد مصرف خانوارھا، مانند آب و برق و گاز و تلفن بیــن ھشــت ت

.» به نرخ جھانی عرضه می شودافزایش پیدا می کند. یا به قول مقامات جمھوری اسالمی «

» در بانک گرو گذاشته می شود تــا تضــمینییارانه نقدی اینکه، بخشی از دستمزد مردم ھر ماه تحت عنوان «چھارم

باشد برای پرداخت قبض ھای برق و گاز و تلفن.... 

 بر می دارد و به نام مـردم در ھـوا مـی چرخانــد و در جیـب دیگـرشخود  اینکه، ظاھرا دولت پولی را از یک جیبپنجم

می گذارد. اما این فقط ظاھر قضیه است. وقتی که به جیب خود، به وضع سفره خود، و به نیازھـای مــادی و روحـی و

ــت ــع، دول تفریحی خود نگاه می کنیم متوجه می شویم که ھمه چیز به شکل تکان دھنده ای دارد آب می رود. در واق

 بر می دارد، در ھوا می چرخاند و می گوید این پول ما شماست و سـپس آن را در جیـب خـود مـیماپولی را از جیب 

گذارد. 

ــت معنی واقعی حذف رایانه، بھره کشی شدیدتر از توده ھای کارگر و زحمتکش است.  یعنی فالکت بیشتر جمعی

حقوق بگیر بخش دولتی و خصوصی. یعنـی محـروم تـر و گسـترده تـر شـدن تـوده بیکـاران و تھیدسـتان.  یعنـی رشـد

مصیبت ھا و بیماری ھای اجتماعی نظیر اعتیاد و تن فروشی و دزدی و ناامنی که پاسخی است مستقیم به تشــدید

فقر و محدود شدن فرصت ھای کاری و رفاھی. شاید خیلی از ما ھنوز متوجه رشد سریع جرم و جنــایت در شــھرھای

مختلف به شکل زورگیری و جیب بری، سرقت مسلحانه و قتل ھای بیرحمانه نشده باشـیم. کافیســت در ایـن مـوارد،

پای صحبت افرادی از اداره آگاھی بنشینید تا گوشه ای از رشد سریع ناامنی را برایتان تصویر کنند. 
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اصال این یارانھ چیست؟
یارانه از کجا می آید و چرا نقش آن در بعضی دوره ھا مھم شده است، و در بعضی دوره ھا این نقــش بایــدببینیم 

کاھش یابد. دولت ھای سرمایه داری و اقتصاددانان بورژوا این طور جلوه می دھند که یارانه از خزانه دولت و یا از ثروت

ــروی ھای طبیعی جامعه استخراج و در بین قشرھای مختلف اھالی تقسیم می شود. در این نوع توضیح، اســتثمار نی

 از معـادله حـذف مـی شـود. کار جامعه که در فرایند پیچیده ای از تولید و توزیع و تقسیم کار اجتماعی انجام می گیـرد

ــا انگار ھیچ رابطه ای بین ارزش اضافه ای که در این فرایند حاصل می شود با تامین و تخصیص یارانه ھا وجود ندارد. ام

در واقعیت، یارانه یک جور «مساعده» است. حقوق بگیرانی که دستشـان تنـگ اسـت بـا ایـن پدیـده بـه خـوبی آشـنا

ھستند. برای اینکـه نیـاز معیـن و فـوری ای را رفـع کنیـد، صـاحبکار یــا اداره ای کــه برایـش کــار مـی کنیـد، مقــداری از

دستمزدی را که قاعدتا باید تا پایان سال بگیرید امروز با شرایط معینی در اختیارتان قرار می دھد و بعـدا از حقـوق تــان

کسر می کند.  اعتبار شما برای گرفتن این مساعده، پایدار بودن شغل تان حداقل در یک دورنمــای چنــد مــاھه یـا چنـد

ساله است.  یعنی روشن است که از پس این تعھد مالی می توانید برآیید. از طرف دیگر، صاحبکار یا اداره مربـوطه نیـز

با پرداخت اینچنینی دستمزد شما، می تواند تضمین کند که نیروی کار با ثبات تر و بی دغدغه تری را در اختیار خواھــد

داشت که برایش خوب کار خواھد کرد.  یارانه ھا ھم در اقتصاد جامعه ھمین نقش را بازی می کنند با این تفاوت که به

جای صاحبکار خصوصی یا اداره ای که در استخدامش ھستید، دولت نشسته است. و به جای این کارگر یا آن کارمنــد

جزء، با اھالی یک جامعه که اکثریتشان را توده ھای کــارگر و زحمتکــش تشــکیل مــی دھنــد روبــرو ھســتیم. در واقــع،

دولت به حساب ارزش اضافه و سودی که جامعه طی سال ھای آتی تولید خواھــد کـرد  و نیـز بــه حســاب درآمــدھای

ناشی از فروش یا اجاره منابع و ثروت ھای طبیعی کشور، بخشـی از دسـتمزدھا را زودتـر مـی پـردازد.  البتـه ایـن یـک

تصویر بیش از حد ساده و تجریدی از یارانه است که ما برای ساده فھم کردن مسـاله ارائه کـرده ایـم. نکتـه اینجاسـت

که نسل ھای موجود در جامعه امروز، بخشا از حساب پتانسیل ھا و امکانــات تولیــدی و ارزش ھــایی کــه نســل ھــای

ھنوز نیامده تولید خواھند کرد، سھم یارانه شان را دریافت می کنند! این درست است که بـدون کـار کـردن و اسـتثمار

ــه ھــر شدن نسل ھای موجود، پتانسیل و امکانات و ارزش ھای فردا ھم بی معنی و دست نیافتنی خواھد بود ولی ب

حال، بخشی از ارزش ھا و ثروت ھایی که خصلت و کارکردی ماندگارتر دارند و ذخیره نسل ھای آینــده ھســتند نیــز در

قالب یارانه برای امروزی ھا ھزینه خواھد شد. 

آیا دولت ھای سرمایه داری به قضیه اینطور نگاه می کنند و ھنگام طراحی سیاست ھای اقتصاد و تعییــن بــودجه

کشور، اینطور حساب و کتاب نسل ھای امــروز و فــردا را مــی کننــد؟ اساســا خیـر. یــارانه از نظـر برنـامه ریــزان اقتصـاد

سرمایه داری، ابزاری است که در شرایط و مقاطع معین می تواند با تحریک جامعه به مصرف بیشتر و در نتیجه گردش

سریعتر و گسترده تر سرمایه پولی، باعث تحریک و رونق بازار شود. یارانه می تواند در چارچوب اقتصادی کــه دائمــا بــا

خطر بروز یا اوج گیری بحران و فشارھای رقابتی در بازار بین المللی روبرو است، ابزاری باشد که به شکل مواد اولیه و

ماشین آالت و اعتبارات بانکی و پولی ارزانتر در خدمت سرمایه داران قرار مـی گیــرد تــا بخــش ھــای مختلــف صـنعت و

کشاورزی و تجارت را تحریک کند. تزریق یارانه ھمانطور که در جمھوری اسالمی می بینیم حتی مـی توانـد مثـل مـواد

مخدر باعث نشئه مصنوعی و توھم شود. به این صورت که جامعه خیــال کنــد ارزش ریــال نسـبت بــه ارزھــای خـارجی

نسبتا یکسان و با ثبات «باقی مانـده» اسـت، یـا اینکـه بــازار سـھام ایـران دچـار تالطـم یـا سـقوط آنچنـانی ارزش ھــا

«نشده» است. یارانه می توانـد بـار ھزینـه ھـای دسـتگاه سـرکوبگر و امنیـتی رژیـم و تبلیغـات سیاسـی و مـذھبی ـ

خرافی اش را سبک کند. یعنی در بودجه ھای علنی یا مخفی کشور بـه صـورت ارز یـارانه ای ارزان در بیایـد و از جیـب

مردم خرج خرید سالح و باتوم و گاز فلفل و بیسیم و دوربیـن و کاغـذ و مرکــب وارداتـی شــود. و بـاالخره، یـارانه از نظـر
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طبقه حاکمه سرمایه دار و دولتش در شرایط معین می تواند ابزاری باشد بــرای حفــظ ثبــات سیاســی از طریــق تــامین

سطح معینی از مصرف برای اھالی ھر چند به شکل موقتی. 

، در ایـران تحــت ســلطه١٣۵٠ھمه این شرایط و عوامل و اھدافی که برشمردیم از چند دھه پیش، حداقل از دھه 

امپریالیسم مطرح بوده است. رژیـم شـاه در دھـه آخـر موجـودیتش سیاسـت توزیـع یـارانه ھــا را بـه پشـتوانه افزایـش

درآمدھای نفتی در پیش گرفت که البته نتایج متناقضی را به صورت رونق و گسترش بازارھای مصرفی، رشد بادکنکی

طبقه متوسط و ایجاد ثبات سیاسی نسبی و موقتی از یک سو، و زمینه چینی بـرای بــی ثبــاتی و تکــان ھــای شــدید

اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر ایجاد کرد.  بعد از برقراری رژیم جمھوری اسالمی نیز عمال ھمــان الگــوی اقتصــادی

زمان شاه یعنی اقتصاد متمرکــز دولــتی، متکــی بـه نفـت و ھمـراه بـا توزیـع یــارانه، ادامــه یــافت. نظیـر ھمیـن الگـو در

کشورھای تحت سلطه دیگری که ثروت و درآمدھای قابل توجه داشتند و عمدتا اقتصاد تک محصولی داشتند به اجــراء

گذاشته شد. البته طی دو دھه اخیر، بسیاری از آن ھا بـر اسـاس رھنمودھــای موسسـات برنــامه ریــزی اقتصــاد بیـن

المللی سیاست حذف یارانه ھا و شیوه شوک درمانی اقتصادی را در پیش گرفته اند.

چرا الگوھای اقتصادی در سطح بین المللی عوض شدند؟
علل تغییـر در سیاســت گـذاری ھـای اقتصــادی بیـن المللــی را قبــل از ھـر چیـز بایــد در چگـونگی و تــداوم بحـران

 میالدی به بعد جست و جو کـرد. علیرغـم دوره ھـای موقـتی رونـق،١٩٧٠ساختاری جھان امپریالیستی از اواخر دھه 

جھش نرخ رشد در بعضی کشورھا و شکل گیری قطب ھای جدید در اقتصاد جھانی، ما به طــور کلــی شــاھد لغزیــدن

اقتصاد جھانی سرمایه داری به دامن رکود ھستیم که گاه و بیگاه با سقوط ھای مالی ھمراه است و به شکل حاد در

 به جریان افتاد، تحت تاثیر١٩٨٠ یا جھانی سازی که از اوایل دھه گلوبالیزاسیونبحران بورس منعکس می شود. روند 

دو عامل شتاب گرفت: یکم، واکنش ھای سرمایه جھانی یا در واقع بلـوک ھــای سـرمایه ای رقیــب در ســطح جھــانی

 که به شکل ھای جدید تراکم و تمرکز و ائتالف سرمایه ای انجامید و بنگاه ھــا و١٩٧٠نسبت به بحران ساختاری دھه 

عرصه ھای تولید سود فراملیتی را تثبیت کرد. آنچه بستر و کاتالیزور چنین حرکتی شد تشدید رویـارویی و رقــابت بیـن

دو بلوک سرمایه داری غرب و شرق به رھبری آمریکــا و شـوروی بـود کــه در اردوی غــرب، امکانــات مــادی و حقــوقی و

ضرورت ھای سیاسـی ادغـام ھـای ایـن چنینـی را ایجـاد کـرد. دوم، امکانــات و فضــاھای بسـیار گسـترده سیاسـی و

 در نتیجه فروپاشی اردوگــاه شــوروی، یکبــاره در١٩٨٠اقتصادی و ایدئولوژیک در سطح بین المللی بود که از پایان دھه 

مقابل سرمایه ھای امپریالیستی غرب گشوده شد. 

(ھر چند قســمی و نســبی)در واقع، ساختار جھانی سرمایه ھم با ضرورت ھای تغییر روبرو بود و ھم با امکاناتی 

برای انجام این کار. سرمایه برای عقب راندن گرایش رکود و تحریک تولید و بازار، نیاز بـه نیـروی کــار منعطـف تـر و ارزان

تری داشت که در مدارھا و خطوط تولیدی جھانی شده به کار گرفته شود. این نیروی کار می بایست منضبط تر ــ و در

عین حال بی حق و حقوق تر از قبل ــ در اختیار سرمایه قرار بگیرد. آنچه به نئولیبرالیسم اقتصادی مشھور شــد، راه را

برای ھجوم لجام گسیخته سرمایه ھا فــارغ از شـرایط و تعھـدات دوران جنـگ سـرد و «دولـت رفــاه» ھمـوار مـی کـرد. 

بخشی از تجدید سازماندھی موسسات و ساختارھای جھان سرمایه داری به جایگاه دولت ھا در اقتصاد و نیز حجم و

ــاطق آزاد اقتصــادی ھزینه دولت ھا مربوط می شد. بازنگری در قوانین و حقوق گمرکی کشورھا، ایجاد و گسترش «من

و تجاری» ، برقراری مناسبات تنظیم شده تر و یکدست تر برای عرضه و تقاضای کاالھا کـه بـه ویـژه شـامل نیـروی کــار

جھانی می شود، در ھمین چارچوب می گنجید. موسسات سیاست گذار مانند « صندوق بیــن المللــی پــول» ، «بانــک

جھانی» و «سازمان تجارت جھانی»  بر قابل دسترس کردن و ارزان تر کردن نیـروی کـار، بـر کوچـک تـر و کـم ھزینـه تـر
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کردن دولت ھا، و بر کاھش قید و بندھای حقوقی و اتحادیه ای بر دست و پای سـرمایه داران و سـرمایه گـذاری ھـای

خارجی تاکید گذاشتند. آنچه به واقعی کردن قیمت کاالھا ــ منجمله بھــای نیـروی کــار ــ  و واقعـی کـردن نـرخ برابـری

ارزھا مشھور است و قرار است با حذف یارانه ھا عملی شود به این سیاست ھا خدمت می کند. 

، در این میان آنچه مطــرح اســت دردھــای سـرمایه و منــافع ســرمایه داری اســت. مــوقعیتھمانطور که می بینیم

نیروی کار انسانی، زمانی و به گونه ای مورد توجه قرار می گیرد و دستخوش تغییر می شود که در خــدمت بــه منــافع

نظام جھانی باشد و دردی از دردھایش درمان کند. در این دنیای سرمایه داری، عرصه ھــای مختلــف زنــدگی و ســطح

معیشت و منافع صدھا و ھزارھا میلیون انسان به راحتی می توانـد بـه خطـر انـداخته شـود یـا در نـتیجه تالطـم ھــای

شدید از ھم بپاشد.   

حذف یارانھ و سرنوشت جامعھ
امروز در آستانه این فـاجعه اقتصـادی ــ اجتمـاعی، فریبکـارانی در درون و بیـرون رژیـم اسـالمی ھسـتند کــه مـی

 ناپذیر است و اگر چه ممکنست مثل یک عمل جراحی دردناک و خونین باشــداجتنابگویند: حذف یارانه ھا یک عمل 

ولی نتیجه نھایی کار، رونق اقتصاد و بھبود شرایط زندگی و معیشت مردم خواھد بود. مــی گوینــد کشــورھای دیگــری

که دست به اینگونه شوک درمانی ھا زدند امروز وضعیت با ثبات و خوبی پیدا کرده اند و در نظام تجارت بین المللی جا

ــهنرخ رشدافتاده اند. اینان برای اثبات حرف ھایشان، مردم را به « »ھای باال در  کشورھای انگشت شماری که تا س

ــده ای کــه دھه پیش در رده ھای میانی « جھان سوم» جای داشتند رجوع می دھند. اینان واقعیت سخت و تکان دھن

در اعماق کشورھای تحت سلطه می گذرد را پشت این آمار و ارقام ھا پنھان می کنند. با این حرافــی ھــای مســموم

گوش ھا را پر می کنند تا صدای شکستن استخوان ھای میلیون ھا زن و مرد تھیدست را در کارگاه ھای عرق ریزان و

آزاد کردن قیمــتزاغه ھا و اردوگاه ھای ارتش ذخیره کار نشنویم. واقعیت اینست که حذف یارانه ھا و به اصــطالح «

)  و حذف موانــع قــانونی ازبیکارسازی ھا» ھمراه با اجزای دیگر دستورات سرمایه جھانی یعنی تعدیل نیروی کار (ھا

پیش پای سرمایه داری دولـتی و خصوصـی کـه بـه اســتثمار وحشـیانه و لجــام گسـیخته کــارگران و زحمتکشـان مـی

انجامد، نرخ رشد را باال می کشد. اما معنی افزایش نرخ رشد، مثال در ھند را باید از آن صــدھا میلیــون دھقــان فقیــر و

وفقــر مھاجران بیکار در حاشیه شھرھایش پرسید که از دایره زندگی انسانی به بیرون پرتاب شده اند و کلماتی نظیر 

 از آن است کـه بتوانــد وضعشــان را توصــیف کنـد. معنـی شـوک درمــانی و آزاد ســازیمحدودتر و ضعیف تر، فالکت

ــرای ــه ب قیمت ھا را باید از صدھا ھزار دختر جوان تن فروش از روسیه، اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی پرسید ک

تامین ھزینه زندگی و بقای خانواده ھایشان امروز در گوشه و کنار دنیا به بردگان جنسی تبدیل شده انــد. اقتصــادھای

ــقوط آزاد سرمایه داری به بھای بیکار و بی خانمان شدن توده عظیمی از زحمتکشان و خانواده ھای آنان، به قیمت س

بخش ھای بزرگی از جامعه به زیر خط فقر و فالکت، به قیمت نــابودی فیزیکــی و انحطــاط روحـی و معنــوی بخشــی از

نیروی مولده انسانی است که با رکود و بحران دست و پنجه نرم می کنند.  

اتفاقی نیست که ھر جا این گونه طرح ھای اقتصادی به اجــراء در آمــده، مقــاومت و ابــراز نارضــایتی و تالش بــرای

» ھم مشـھور اسـت، پیامــدشورش نانبقاء به شکل ھای گوناگون بروز یافته است. شورش ھای گرسنگان که به «

منطقی شوک درمانی سرمایه داری است. ھنوز یک دھه از شورشی که در کشور آرژانتین بر پا شد نگذشــته اسـت.

آن شورش، جامعه را چنان بی ثبات کرد که طی فقط یک ھفته چند نخست وزیر بـر سـر کــار آمدنـد و بـر کنـار شـدند.

آتش شورش در کشور یونان که برخاسته از ھمین تحوالت اقتصادی بود نیز ھنـوز داغ اســت. در کشـورھای آفریقــایی،

مرتبا از این اتفاقات می افتد؛ ھر چند که مردم  نقاط دیگر دنیا توجه در خوری به وقایع قاره سیاه ندارند. 
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واکنش ما چیست؟
آیا خوشخیال شدن و تن دادن به اینگونه سیاست ھای ضد مردمی، در ھر سطحی کــه اجــراء شــود، راه را بــرای

تشدید استثمار و ستمگری و پیشروی بیشتر طبقه حاکمه سرمایه دار ھموار نخواھد کرد؟ آیا راضی شدن بــه اجــرای

» مــا بــه ایــن درد کشــنده مزمــنعادت کردنخزنده و مرحله به مرحله حذف یارانه ھا، معنایی غیر از خواب شدن و «

خواھد داشت؟ آیا واقعا و در اساس برای ما فرقی دارد که در نتیجه حذف یارانه ھــا، ســه چھــار تــا از بالھــا و ســختی

ھایی که باالتر برشمردیم بر سر جامعه ایران بیاید ولی چند تایش فعال اتفاق نیفتد؟ حتی اگـر بــه فــرض محــال چنیـن

طرحی از دستور کار ھیئت حاکمه ایران خارج شود، یا در نتیجه مقاومت و مبارزه توده ھای محروم ایــن جانیــان مجبــور

به تعویق و تعلیق آن شوند، آیا ما نباید نسبت به کارکرد نظام سرمایه داری و جنایات روزمره ای که در حق تـوده ھـای

 کمونیستیاین نظام طبقاتی را زیر سوال ببریم؟ پاسخکل تحت استثمار و ستم دنیا روا می دارد حساس باشیم و 

 وجود دارد، مرتبا اینگونه سختی ھا و مصیبت ھــا را بــرای اکــثر نظامبه این پرسش ھا روشن است: تا زمانی که این

عظیم اھالی دنیا تولید و بازتولید می کند. تا زمــانی کــه نظــام سـرمایه داری جھــانی و دولـت ھـای سـتمگر و مرتجـع

) بر سر کار باشند، گردونه استثمار و کســب ســود بــا خـون و عـرق زنــان و مـردان کــارگر وخواه نوکر خواه ارباب و(

زحمتکش خواھد چرخید و بحران و رکـود و بیکـاری و تیـره روزی را بارھــا و بارھــا بـه صـحنه خواھـد بـرد. تـا زمـانی کـه

محرومان دنیا و ھمه کسانی که از این نظم وارونه و بی منطق و شکل ھای مختلف ستمگری طبقاتی و جنســیتی و

مذھبی و ملی اش در رنجند، پایه ھا و اھداف مشترک انترناسیونالیستی را در مقاومت و مبارزه روزمره خــود نبیننــد و

آگاھانه برای انجام یک دگرگونی انقالبی و ایجاد اقتصـاد و سیاسـت و فرھنـگ متفـاوت و جـایگزین تالش نکننـد، در بـر

ھمین پاشنه می چرخد. 

ما در مقابل خود، روزھای تیـره و تـار فقـر و فالکـت بیشـتر، اســتثمار شـدیدتر و بـروز بالیـا و بیمــاری ھــای فراگیـر

اجتماعی را می بینیم. روزھای عربده کشـیدن ھــا و دلقـک بـازی ھـا و عوامفریـبی ھــای اصـولگرایان و اصـالح طلبـان

حکومتی برای توجیه سیاست ھای خانمان سوز نظام سرمایه داری. اما این اوضاع، ھمـانطور کـه بــا رجـوع بـه تجربـه

سایر کشورھا نشان دادیم، آبستن تالطم ھا و برآمدھای مبارزاتی نیز ھست. این دقیقا ھمان امکانی است کــه مــی

تواند یک جامعه در حال سقوط را، حتی اگر با سر به زمیـن اصــابت کنـد، از مـرگ دھشـت بـار برھانـد. در برابـر شـوک

ــف اقتصادی، ھزارھا و میلیون ھا گرسنه می توانند به خیابان بریزند و خشم خود از وضع موجود را به شکل ھای مختل

فریاد کنند. تردیدھا و کشمکش ھا و اختالف نظرھایی که از مدت ھا پیش در میــان حاکمــان اسـالمی بـر سـر زمـان و

نحوه اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا به راه افتاده، بازتاب ھـراس رژیـم از چنیـن دورنمـایی اسـت. اینـان از احتمـال

ــترلیرادیکال  و خشماگینواکنش ھای  ــل کن و گسترده مردم می ترسند که می تواند بی ثباتی و روندھای غیر قاب

را در جامعه دامن بزند. ھدف از تشکیل و تربیت واحدھای ویژه ضد شورش که این روزھا در موردشــان زیــاد تبلیـغ مـی

شود بخشا مقابله با چنین احتمالی ھم ھست. 

در عین حال، تجربه مبــارزات و شـورش ھـای معاصـر نشـان داده کـه تـوده ھـای خشـمگین و عاصـی مــی تواننـد

قلدرترین و خودسرترین حاکمان را به وحشت بیندازند، اما بدون آگاھی و تشکل انقالبی و دورنما و ھدف روشن نھایتــا

به جایی نخواھند رسید. تجربه نشان داده که در نـتیجه ایـن شـورش ھـا ممکنسـت دولـت ھـای مرتجـع موقتـا عقـب

نشینی کنند و برنامه ھای جنایتکارانه شان را به تعویق بیندازند، اما ھمیشه مترصد فرصت می مانند تا شــرایط بــرای

یورش مجدد به مردم و اجرای سیاست ھایشان فراھم شود. تجربه نشان داده که مبارزان و فعــاالنی کــه بــه شــورش

ھا و اعتراضات خود به خودی کارگران و محرومان دل مـی بندنـد و افـق دیـد خـود و مـردم را بـه انجـام ایـن یـا آن رفـرم
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اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محدود می کنند، علیرغم نیات قلبی شان، فقط برای طبقه حاکمه وقت مـی خرنــد و

ھیچ دستاورد پایداری برای پیشبرد امر انقالب اجتماعی حاصل نمی کنند.  ما باید از خود بپرسیم که اینبار چه خواھیم

کرد؟ از دل اوضاع پر تالطمی که در پیش اسـت، و بـا اتکــاء بـه نارضــایتی و خشـم تـوده ھـای بیشـماری کـه کـارد بـه

 خواھیم کرد؟ چــه نیروھــایی را ســازمان خــواھیمانقالب کمونیستیاستخوانشان رسیده، چه فرصت ھایی را از آن 

داد و بر اساس چه اھداف و چه شعارھایی و درون چه تشـکل ھــایی؟ آیــا افـق دیـد تـوده ھـای محـروم را نسـبت بـه

جامعه و روابط نوینی که می توانیم و می باید آگاھانه بسازیم باز خواھیم کرد و روحیه آشتی ناپذیری و رادیکالیسم و

تشکل یابی را در ھر فرصتی دامن خواھیم زد؟ یا به روش بی ثمر و بارھا امتحان شده ای که بسیاری از فعــاالن چــپ

و جنبش کارگری تا به حال به آن چسبیده اند جلو خواھیم رفت و کارگران و زحمتکشان را به انجام اصالحات جزیــی در

چارچوب ھمین نظام ــ گیریم با تغییراتی در صف حاکمانش ــ امیدوار خواھیم کرد؟ تجربه گــروه ھــا و فعــاالن مرتبــط بــا

جنبـش کـارگری در بعضـی کشـورھا کـه شـاھد شـورش ھـای نـان بـوده انـد نشـان مـی دھـد کـه نگـرش و عملکـرد

 آن ھا نتیجه ای بھتر از مشغول کردن مردم به اصالحات قطره چکــانی و بــه شــدت بــیاکونومیستی و رفرمیستی

ثبات و دستاوردھای منفرد و دلخوشکنک به بار نیاورده است. این گرایـش بــاعث از دســت رفتـن فرصـت ھـای بـزرگ و

تجدید قوای نظام و دولت ھای طبقاتی حاکم شده است. اگر مبارزان و فعاالنی که داعیه نماینــدگی منــافع کــارگران و

زحمتکشان و اعتقاد به انقالب اجتماعی دارند و برای خود عناوین سوسیالیستی و کمونیستی برگزیده اند کماکان به

چنین نگرش و عملکرد و روشی بچسبند، فرق چندانی با آن آدمی که خوشخیاالنه می گفت « تــا اینجـا کـه الحمـدهللا

به خیر گذشت» نخواھند داشت؛ حتی اگر روز و شب نیز در مورد عواقب حذف یارانه ھا به مردم ھشدار بدھند.     

جمعی از فعالین کارگری(جافک)

١٣٨٩مھرماه 

kargaranfa@gmail.com

j-f.blogfa.com

k-kargari.blogfa.com
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