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  :یزگرد اقتصادیم

و  یطرح تحول اقتصاد یبررس
  كارگران یر آن بر زندگیتاث

  
ارانه ی یطرح ھدفمند ساز -كانون مدافعان حقوق كارگر

ست که در ش از دو دھه ایدھا بیاحذف سوبسیھا و
دولت که در  یپرداخت یھا ارانهی. ران مطرح استیا

 یران وعراق به کاالھایدوره ھشت ساله جنگ ا
ان جنگ یشد پس از پا یو سوخت پرداخت م یاساس

عالوه بر آن . ر بودیھا ھمواره دست و پا گ دولت یبرا
پول،  یالملل نیر صندوق بینظ یاقتصاد جھان ینھادھا

، پرداخت ھرگونه یوسازمان تجارت جھان یبانک جھان
گر، به خصوص ید یرا در کشورھا یگذار هیوام و سرما

منوط به  یجھان یھا هیتحت تسلط، سرما یکشورھا
اقتصاد  یبه مردم و آزادساز یدولت یھا حذف کمک
  .کرده بودند

ک به یو اصالحات ھر  یبه نام سازندگ یقبل یھا دولت
اما از آنجا . ھا داشتند ارانهین یدر حذف ا یسع ینوع

گر با ید یران و چه در کشورھایچه در ا ھا آنکه حذف 
مواجه شده بود  یاجتماع یمقاومت مردم و تنش ھا

  .کردند  یاط وآھسته عمل میبا احت
 یه داریاکنون تمام طرفداران نظام سودمحور سرما

ا ی طلب و سلطنت طلب و اعم از محافظه کار و اصالح
به   یه داریان امروز سرمایزگویروز و مجین دیمخالف
  .کنند  یت مین طرح حمایاز ا ینحو
ل خود یدال مختلف یبارھا به صورت ھا ین کارگریفعال
ن مخالفت یا. اند ن طرح اعالم کردهیمخالفت با ا یرا برا

شتر بر ین طرح را فشار بیاز آن جھت بوده است که ا
ران یزحمتکشان وحقوق بگ،  کارگران یسفره خال
  .دانند  یمتوسط م

ان نظرات کارگران و یب یکانون مدافعان حقوق کارگر برا
ز با ارائه مقاالت و یبال ننه ،قین زمیدر ا ین کارگریفعال

در روشن کردن ابعاد مختلف  یسع یگرید یھا نوشته
ز گرد ،تالش ین میاکنون با ارائه ا.کرده بود  مسالهن یا

 مسالهن یتر ابعاد مختلف ا عیبر آن است تا ھر چه وس
ل یکه به ھر دل یروشن شود و از فعاالن کارگر

  نتوانستند 
که نظرات  میخواھ یم ز گرد شرکت کنندین میدر ا

  .ھم ارائه دھند  ن باره بازیخودشان را در ا
  :ز گرد عباتند از ین میشرکت کنندگان در ا

، عبدهللا وطن خواه،  یمیمحسن حک، س دانایبرز رئیفر
  ین غالمیحس، یرضاثقفیعل

  ١٣٨٩بھمن  ٨جمعه 
  

***  
 

طرح  ی ن مرحلهیم آخریدان یم ھمانطور كه ھمه -
است كه آغاز شده است و  ھا مدت ھا ارانهی یھدفمند

شتر یل بیو تحل یاز به بررسیاست كه ن ین مساله ایا
طرح تحول  یرا تحت عنوان بررس یزگردیلذا م. دارد

. میكارگران برگزار كرد یر آن بر زندگیو تاث یاقتصاد
دو سه . یبه تمام مھمانان گرام ییآمد گو ضمن خوش

اول . اشاره شود ھا آنم كه الزم است به یمناسب دار
. ش اتفاق افتادیران خودرو است كه دو روز پیا ی فاجعه

كشته  یھا ران خودرو وخانوادهیبه تمام كارگران ا
ن فاجعه كه یا. مییگو یم تیشدگان وطبقه كارگر تسل

داشته كه كشته شدگان  یكشته و زخم ٢٠ش از یب
ن یم كه ایدان یھمه م.روز به خاك سپرده شدندید

. وستیل به وقوع پیمه شب روز تعطیحادثه در ن
 ین روزیقا در چنیدق ٨٤مناسبت دوم در ھشت بھمن 
م از یكن یاد میواحد بود و  اعتصاب دوم كارگران شركت

كا كه ھم اكنون در زندان به سر یسند یكارگران زندان
. ینیو غالم حس یاسالو، شھاب ،یان مددیآقا. برند یم

معدن مس فاجعه  ٨٢بھمن  ٤ز یمناسبت سوم ن
بود  ھا آنن روز كه چھلم یآباد كرمان بود كه در ا خاتون
 .كشته شدند یتعداد

*** 
 :میكن یبحث را شروع م

ن سوال یم كه به ایكن یم س دانا خواھشییر یاز آقا
كه  یل ساختارین مرحله طرح تعدیآخر. پاسخ دھند

 یھدفمند ساز"ای"یتحول اقتصاد"حاال اسمش را 
دولت ابالغ كرد و  ٨٩آذر  ٢٨گذاشته اند كه  " ھا ارانهی

ا یارانه و یم كه ینیابتدا بب. ھم اكنون در حال اجراست
ن یست كه قرار است ھدفمند شود و اید چیسوبس

شده كه پرداخت  یم نیتام یاز كدام منابع مال ھا ارانهی
  ؟شده است

  
 یساز ن طرح ھدفمندین است كه اینظر من ا: س داناییر
 یاقتصاد یل ساختاریاست تعدیس ی شده یبوم ھا ارانهی

ن یبه ام یدان یم ن طور كهیھم استین سیا شهیر است و
گان یكه ر  یوقت. شود یم شروع یالدیم ٨٠ ی از دھه شكل 

را در  یا گسترده یاسیو س یاقتصادد و تھاجم یبه قدرت رس
آغاز  كایامر یرفع بحران اقتصاد یو برا هیجھان به نفع سرما

 روبه یادیز یھا آنمشكالت و بحر كا بایآن زمان اقتصاد امر. كرد
كه  یآنجا در چارچوب طرح ین اقتصادیولبود و به نظر مسو ور

 .كرد یم بشیتعق یكس مطرح شد و ھمان چندیموگانیبه نام ر
ش گرفته شود كه ید  پیدر جھان با ییھا استیس ھا آنبه نظر 
آزاد را  ی ن واژهیو ا(. باشدتجارت آزادتر و  یگذار هیسرماناظر بر 

تجارت  و یارد  هین سرمایا) میبه كار نبرنجا یاھم بھتر است 
است كه  و دستمزدھا ھا متیت از قیله وعدم حمایرھا، 

 یكی. مطرح است ل مختلفیكم  توسعه به دال یدركشورھا
ل یتشك یكه در دور اروگوئه برا ییھا به خاطر، به رغم بحث

ك نوع خاص یگرفت و در آن از  یم شكل یتجارت جھان سازمان
ن نوع تجارت آزاد كه مورد نظر بود یا ،شد یم تجارت آزاد صحبت
جھان به  یبازارھا یعنی. داشتك طرفه ی یدر واقع عملكرد

ھا و  یه گذاریسرما یبرارا  ییایآس یكشورھا یژه بازارھایو
دست برداشتن . كرد یباز م ییكایو امر ییاروپا یصدور كاالھا

ك نوع رقابت ی ھا متیت قیو تثب یكارگر از منافع ھا تیحما از
در آن توان  یلیخ یبوم یكرد كه اقتصادھا یم جادیا یاقتصاد

خته یآم یجھان یھا هیبا سرما كه نیامگر  ؛مقاومت نداشتند
 یالملل نیب یھا هیصدورسرما یبرارا  یگرین راه دیشوند و ا

 كا چه دریامر یھا یبه سرعت بدھآن زمان . كرد یم جادیا
 مستین سیب یھا یچارچوب بدھ چارچوب بودجه و چه در

كنم ھر  یم االن كه ما با شما صحبت. دا كردیش پیافزا یبانك
ھزار دالر به طور متوسط به جھان بدھكار  ٤٠تا  ٣٥ ییكایامر

به  .ه بودكردرا تجربه  یادیآن زمان رشد ز ھا ین بدھیا. است
 ستیچ وپوچ در بازار جھان زیاد ھیكا بر بنیاقتصاد امرب ین ترتیا
 كاالھا و كار مردم در یازا را در یدیخر ی قوه یعنی .كند یم

 یخارج یھا هین كشور و سرماآار مردم قرار داده كه از یاخت
آن پول  كه نیابدون  ،جھان دارد ی كا در ھمهیكه امرد كنند یخر
 یكیرواج دالر ھم . باشد یداخل ییافزا د و ارزشیبر تول یمبتن

 یھا نام استین سیا. بود ھا استین سیا یھا از جنبه
 "ن جھانینظم نو". گرفتبه خود مختلف  یھا در دوره یمختلف
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است یآمد تا سن طور جلو یھمبعد ھم . ش بودیھا از نام یكی

بعد ھم دور اروگوئه ومذاكرات . مطرح شد یساز یجھان
 یبراشروع شد،  یتجارت جھانل سازمان یتشك ی كشورھا برا

 یدار هیسرما یكشورھا ی ھمه .یسامان دادن به تجارت جھان
كم  توسعه  آغاز  یه كشورھایرا عل یشرفته فشاریپ یصنعت

 یازھایكم توسعه فقط توانستند امت یكردند وكشورھا
 در . رندیبگ یو كشاورز یع نساجیصنا یھا نهیدر زم یمحدود

حات در نظر ینفت و تسل یبرا یچ مقرراتیدور اروگوئه ھ
 ید قدرت  كشورھاین فروش اسلحه  كامل در یبنابرا .نگرفتند
 یكریدرو پ یمانند و نفت ھم به بازار ب یم یباق یدار هیسرما
 یبتوانند به مقدار كافن كشورھا یانه یشود كه ھر آ یم سپرده

به ھر جھت  .ع خودشان  حركت بدھندینفت را به سمت صنا
ل یاست تعدین سیبود كه منجر به تدو یا ن مجموعهیا

 یالدیم ٨٠دردھه  یل ساختاریاست تعدیس. شد یساختار
و مذاكرات دور اروگوئه  یساز یجھان یدان آمد و پا به پایبه م
كارشناسان بانك  .رفت جلو یل سازمان تجارت جھانیتشك
 طره ویتحت س یكه به كل ،پول یالملل نیوصندوق ب یجھان

ن یاست را در آن زمان تدوین سیا ،متحده بودندالت یقدرت ا
 نیچن یل ساختاریتعد یھا استیس یاصل یھا بخش. كردند
. بودجه داشته باشند یكم توسعه كسر ید كشورھایبان: بود
ن ین كشورھا داشتند به خاطر ایبودجه كه ا یواقع كسر در

 یاست كسریق سیاز طر عمل شود و بود كه دولت وارد
. ن بكندیمتاتوسعه  یھا طرح یبرا یمنابع مال یبودجه مقدار

. بردند یم نید از بیشان را با بودجه ین كشورھا كسریا
كه بانك  ییوفشارھا یل ساختاریاست تعدیچارچوب س

كه به  یاسیس یپول و كشورھا یالملل نیو صندوق ب یجھان
ن یا( اقتصاد مكتب واشنگتن  یعنیاصطالح توافق واشنگتن 

 تابلكه  واشنگتن نبود یمكان یمربوط به نام واقع ینام گذار
كردند به نام توافق واشنگتن  یم فكر یك جور خاصیكه  یزمان

 یش كاھش و حذف كسریھا از ھدف یكی. )معروف شد
بعدا مشخص شد علت . كم توسعه بود یبودجه در كشورھا

 ھا ن است كه دولتیبودجه ا یكسراست كاھش یس یاصل
توسعه  یشان را به كشورھایھا یند بدھداشته باش ییتوانا

 یھا یبدھ. داخت كنندبازپر یجھان یاكھ آنبه بو افته ی
ده یارد دالر رسیلیآن زمان به دو ھزار م كم توسعه  یكشورھا

آن زمان . ده استیددالر رس اریلیم ٣٥٠٠تا  ٣٤٠٠االن به . بود
تران یم. شد یگفته م ھا یدر مورد بدھ یمتفاوت یھا استیس
ك نظر یگورباچف ، یساز ین طرح جھانین ایمخالف .نظر دادك ی

ن بود كه ینظرش اتران یم. گریك نظر دیدل كاسترو یداد و ف
 ده شود و آن رایبخش یبه طور كل ھا ین بدھیا از یبخش
. ن كشورھا توان پرداخت داشته باشندیرند كه ایده بگیناد

تر   یپرداختش را طوالن ی ن بود كه دورهینظرش ا گورباچف
 ی بخشش بدھند و دوره توانند یم و مورد  به  مورد كنند
را ھم در واقع كم  ھا یبدھ ی تر كنند و بھره یرا طوالن ھا یبدھ

 .ن ببرندیاز بكه توانش را داشته باشند  یحتا درمواردكنند و و 
ا برعكس یتران و گورباچف را درست گفتم و یم یدانم جا ینم(

ده یناد و را  ببخشند ھا یبدھ ی ھمه كه ن بودینظر كاسترو ا) 
 سمان ن به آینه زم :"ن بود كهیجمله معروفش ھم ا .رندیبگ
گر ھم با ما معامله یدد و یببخش. نید ونه آسمان به زمیآ یم

نظر از ن یا ".دیكم توسعه وام ندھ یال به كشورھاصا. دینكن
 دگاهیدو به نظر من از  دیرس یم كال به نظریراد یاسیس ثیح

را  ھا یتوانست بحران بدھ یم بود كه یحل ن راهیبھتر یاقتصاد
  .بودجه بود یكسراست كاھش یسن یكم كند به ھر جھت ا

از  ھا كه دولت ن بودیبودجه ا یكسر دیگر از فواید یكی
 یھا دفاع از حداقل دستمزد و ینیتام و یرفاھ یھا پرداخت
 یكسر. میند بودجه نداریبگو طفره بروند و یكارگر یپرداخت

در كنند، اما  ییجو جه آن را صرفهین برده در نتیبودجه را از ب
 یچون اصال تو .شد یانجام نم ییجو اسلحه صرفه دیخرمورد 

 كه در منطقه یكات نظامیبحث دور اروگوئه ھم نبود و تحر
بعد . شد یم د  اسلحهیبه ھر حال موجب خر. شد یم

ن به زبان اقتصاد یخالصه ا. ھم پرداخت بشود ھا یبدھ

د اصل یكارگران با ه زحمتكشان ویبر بنآوردن  ا فشار ب یاسیس
خاك آن  یتواصال ش یرا بدھند كه  مقدار ییھا یبدھ ی و بھره
ب یھم كه آمده بود نص ییھا ن بخشآامده و ین ھاكشور

او و . كاملش است ی سوھارتو نمونه. كارگران نشده بود
. ندده بودیباال كش راھا  امون یا از یخانواده اش بخش مھم

ملت بپردازند و اصلش را  خودش  دینھا را بایا ی اصل وبھره
 یھا حاصل بھره ھا یبدھ. وخانواده اش برده و خورده بودند

ن ین فسادھا در ایاز ا. بھره بودند یانباشت شده و بھره رو
مردم  د تاوانش را كارگران ویكشورھا كامال فراوان بود وحاال با

علت . ن بحث استیونان ھمیاالن ھم در . پرداختند یم محروم
فتند وام گدان آمدند و یونان كارگران به مین كه در بحران یا

گفتند   .ن استی، ھممیكن ید نمییرا تا یگرفتن از بانك جھان
ن نفعش به ما یكه ا یستمیس یورود ت ید ومیآ یم ن وامیا

  . را بپردازندھا ین بدھید ایفرزندان ما با .رسد ینم
آزاد  ،بودجه یبجز كسر یل ساختاریگر تعدیاست دین سیبنابرا
ل سازمان تجارت یتشك و یاصل تجارت جھان. تجارت بود یساز
 كه نیا یتجارت برا یآزاد ساز. گفت یم ن رایھم  ھم یجھان
 یخارج یھا هیھم سرما یانات آزادسازین جریدر ا

 .دا كندیش پیبازارھا گشا كه نیاند وھم یایتوانستند ب یم
 د تجارت آزادیدر فوا یكیاقتصاد نوكالس یھا هینظر ،نیبرخالف ا

 ین آزادیاز ا توانستند یكم توسعه نم یكشور ،گفتند یم
نداشتند كه به بازار  یخوب یاصال كاالھا ھا آن .منتفع شوند

 صنعتش خودرو است .ران استیاش خود ا نمونه. وارد كنند
ھم كه خودمان  یمورد كشاورز در. یو نساج یساز وقطعه

وجود  یجه امكان رقابت در بازار جھانیدر نت.میواردكننده ھست
 ،ن استیر فشار تجارت چیران زیان االن اقتصاد یھم. نداشت

ھم  ھا آنبود كه  ین آن خوابیبنابرا. ه استشدله و لورده 
  . ده بودندید

ھم  یرفاھ یھا از دستمزدھا و از پرداخت ھا تیبرداشتن حما
. بود یل ساختاریاست تعدیس یھا گر از جنبهید یكی

 باز فكر كه نیا یبرا. ن طور بودیھم ھم ھا متیق یآزادساز
 یدار هیسرماان رقابت یدر جر ھا متیق یكردند در آزادساز یم

دارد در  یشتریقدرت و توان ب یجھان یر انحصاریوغ یانحصار
 دانیه پردازان به میبعد ھم نظر.عمل بشود كشورھا واردن یا
وجدان  ربرگرھا دمن ویفر ،كیھا نات فینظر ی هیآمدند بر پا یم

. كردند یم سیتدر ھا ھا بود در دانشگاه سال. كردند یم یساز
كاھش " ای "دولت یگر یدست برداشتن تصد"مثل   ییھا واژه
راننده  كیغ كرده بودند كه یآنچنان تبل را  "دولت یگر یتصد

و ھمه  ثمر یب یك دانشجویا ی استاد دانشگاهك یا یاتوبوس 
 .میدولت را كاھش بدھ یگر ید تصدیباد گفتن یم، ناآگاه

 شیكید ك كشور سه تا ارتش داریخب  یلیخ میگفت یم
 دیایب ،ك ارتش بزرگ استیكه خودش است  یتیگاه امندست

است دخالت یس درما  ندگفت یم .دیكاھش بدھن را یا
كه  ندتحمل بكن ندتوانست یراحت م یلیخاما . میكن ینم
آموزش و  .ددا كنیكاھش پ یو پرورش یآموزش یھا نهیھز

را از  ین اجتماعیكنند و سازمان تأم یساز یپرورش را خصوص
. كه ساخته بودند ینیوجدان دروغبود ن یا .ن ببرندیب

مثل  ندران ھستیھم كه در ا یگریاقتصاد د یپردازان هینظر
ھم قلم رنجه و  یگاھنژاد كه  یو غن یخی، مشایلیان، نیبیطب

در  یآزادن كه یو ا كردند یم یصحبت از آزادزبان رنجه كرده و 
 .وجود داشته باشد اندتو ینم یچھارچوب اقتصاد دولت

ن ھم انظرش .مین ببریرا از ب ید اقتصاد دولتیما باگفتند  یم
متعلق  وار دولت یكه در اخت ییھا ین دارائیتمام ان بود كه یا

، به ودمنتقل بشبه مردم و جامعه  كه نیا، عوض است به مردم
بران  و رانتخوران  ، به مفتیاتاق بازرگاناصحاب بازار، 

 .دھند یم یند آزادیآ یم ھا آنانگار . شود  منتقل  یدار هیسرما
عسكر  .دك بودنیبا ھم شر زمان جنگدر  ھا آن كه نیاغافل از 

ن شا هھم.بود جنگ دولت در زمان  یبازرگانر یسالھا وز یاوالد
پرداختند  ینم ھا آن جنبه ھرگز به ،مختلف یھا قدرتبا  ،با ھم

 ی مرحلهن یران آخریدر احاال  و .دنزن یحرف من یاز اباز و 
كاھش به  اش با هن جنبیآخر ،یل ساختاریاست تعدیس
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ك ماه ی. است ھا شروع شده ارانهیھا و حذف  ارانهیاصطالح 
  دولت یو از وزرا یش آل اسحاق كه در اتاق بازرگانیپ

ھا در  ارانهیاست حذف یاعالم كرد كه ساست، بوده  یشمھا
و  یرفسنجان یابتكار آقا "ھا ارانهی یھدفمندساز"واقع به نام 

 .میرو پشت سرش بودیما با تمام ن .است ابتكار ما بوده
ن یكاش افتخار ا یا: دیوگ یم جمھور اصالحاتس یی، ریخاتم
ن یبنابرا .داشتم یھا را من م ارانهی یھدفمندساز است،یس
دست كم از سال  كه ییھا دولتن یبروبرگرد تشابه كامل ب یب

نھا یاھمه  .است ن مورد صادقیدر اآمده اند،  ٦٨ا از سال ی ٦٧
حذف و  ،كاھش،  ھا ارانهی ذفحو  یل ساختاریطرفدار تعد

 یطور بوم ران بهیكه در اھستند ھا  ارانهی یساز دگرگون
  . شده است"ھا  ارانهی یھدفمندساز"مش اس
ل یاست تعدیچون س ،است یل ساختاریاست تعدیسن یا

را  یو آزاد ده اعتقاد داریسرما یبه حركت جھان یساختار
ست به یچ كس ھم حاضر نیھ .داند یه میحركت سرما  یآزاد

تجارت  ،هیكه اگر در چارچوب سرما دما پاسخ بدھن سئوال یا
نقل  یو مفھوم آزاد یل ساختاریاست تعدیراجع به س یجھان

و  ییپس جابه جا ،كنند یم دستورالعمل صادر  هیو انتقال سرما
 دناتو یمثالً م یا كارگر شبستریآ ود؟ش یانتقال انسان چه م

بدون  د،كاركن ود وا بریفرنیا كالیكانادا  شده بهما یسوار ھواپ
برابر  ١٠ا یبرابر  ٣ا ی  ٢ا ی ١با  ا حداقلی یفاتیچ تشریھ

رون یاز بند ب ھا آننسمطلقاً ا یول ؟هیفات حضور سرمایتشر
كنند كه  یھا را آزاد م متیگفته بود كه ق یاقتصاددان .ندیآ ینم

ران  طرفداران یاست ھم در این سیا .را به بند درآورند ھا آنانس
 ،اكنون در آماج برخوردندن طرفداران یا .خودش را داشت

ككشان  یآزاد یاوه گویو  یحرف ،ین صورراآن طرفدا كه آن یب
  .بگزد

  
به د گرد یھا بر م ارانهی یطرح ھدفمندساز ی سابقه -

 یآقا  از .سال قبل ٢٠ یل اقتصادیتعدھمان طرح 
در دو دھه را ن طرح یم كه سابقه ایخواھ یم یمیحك

است؟ د كه به چه شكل بوده ح دھنیتوضران یاقبل، در 
 یوسار ،س دانا اشاره كردندیرئ یآقاطور كه  ھمان

تشكر  ھا ارانهی یھدفمندساز یاز اجرا یجمھور قبل
د یحاال با ،میا آن نبوده یو گفته كه ما قادر به اجرا كرده
  نیا  یخیتار ی سابقهلطفا  .میكن یبانیه پشتین قضیاز ا

 د؟یبدھ حیران توضیدر ا ارطرح 
  

ن سئوال ین كه پاسخ ایش از اید پیاگر اجازه بدھ :یمیحك
س دانا یرئ یکرد آقایکرد خودم با رویبه تفاوت رو ،شما را بدھم

 ھا ارانهیبه نظر من، ھم ضرورت . اشاره کنم ھا ارانهی مسالهبه 
ح داد، یه توضیسرما ید با رابطه اجتماعیرا با ھا آنو ھم حذف 

 یازھایبا ن ھا نیح ایتوض. یه داریضدسرما یکردیبا رو یعنی
، صندوق یه ھمچون بانک جھانیسرما یجھان یھا آنسازم

 یکردیھنوز رو یپول و سازمان تجارت جھان ین المللیب
 ،باشد یستیالیممکن است ضدامپر .ستین یه داریضدسرما

 یستیالیکرد ضدامپریرو. ستین یه داریاما لزوما ضدسرما
ران یا یرا در خارج از مرزھا ھا آنھا و حذف  ارانهیش یدایعلت پ

ه جست و جو یسرما یجھان یھا آنسازم یازھایو صرفا در ن
 ھا آنو حذف  ھا ارانهیحال آن که، به نظرمن، ضرورت . کند یم

مربوط  ھا آنن سازمیا یازھایش از آن که به نیار بیران بسیدر ا
  . شود یران مربوط میه در ایبه رابطه سرما ،باشد
ن صورت یھا را به ا ارانهی یب، من بحث ھدفمندین ترتیبه ا
 یرویاش به ن یل خصلت ذاتیه به دلیم كه سرمادھ یح میتوض

ن است که یه این كه اساس سرمایاج دارد و ایكار ارزان احت
كار  یرویكسب سود ھم با ارزان بودن ن. سود كسب كند

نگه داشتن ارانه، ارزان ی یفلسفه وجود. م داردیرابطه مستق
 یدولت بخش. شتر استیکسب سود ھرچه ب یکار برا یروین

) »ید ناخالص داخلیتول«(اند  د کردهیرا که کارگران تول یاز ثروت
 یمصرف یکاالھا ھا آنکند تا  یع میدکنندگان توزین تولیب

ن یبه ا. د کنندیتول یتر نییپا ی مت تمام شدهیکارگران را با ق

د یبازتول یتر ارزان یکارشان را با کاالھا یرویب، کارگران نیترت
حاال . ماند یم ینازل باق یرو در سطحین نیا یکنند و بھا یم

ھدفمند کردن «قانون  یکه در واقع ھدف اصل(ھا  ارانهیبا حذف 
ن برداشت به یااست ممكن ) دھد یل میرا تشک» ھا ارانهی

كار  یروینمت یھا منجر به باال رفتن ق ارانهید كه حذف یایوجود ب
ن كه اگر یا یبرا. ن در واقع نقض غرض استیشود و ا یم

ھا را  ارانهی یوقتاز دارد، ینكار ارزان  یرویه به نیم سرمایریبپذ
کند و  یم کارگران را گران یمصرف یكاالھا یعنی د،كن یقطع م
كار  یرویمت نیش قیافزا یب  باعث تقاضا براین ترتیبه ا

جاد یكه اول گفتم تناقض ا یبا آن بحثن، ظاھرا یبنابرا. ودش یم
حذف  یژگیرا ویز. وجود ندارد یاما در واقع تناقض ود،ش یم
ژه با توجه به یران و به ویجامعه ا یھا در مقطع كنون ارانهی

 یت طبقه کارگر عبارت است از گران کردن کاالھایوضع
مت یش قین کار باعث افزاین که ایبدون ا ،کارگران یمصرف

ك مرحله یبا  یتومان ١٠٠ یترین لیمثالً بنز. شود کار یروین
 قبضھنوز . تومان ٧٠٠شده و بعد ھم  یتومان ٤٠٠واسطه 
نان  یول. است امدهیمثل برق و گاز و آب ن رگید یھا سوخت

 یکاالھا.  است است گران شده یاساس یكاال كیکه 
دا یش پین كه دستمزدھا افزایبدون ا ،اند گران شده یاساس

 یارانه نقدیکه به عنوان  یزیاست که مقدار ناچ یھیبد. دكن
دا ینده ادامه پیست در آیچ معلوم نیکه تازه ھ(شود  یداده م

کند و  یمت کاالھا را جبران نمیش قیچ وجه افزایبه ھ) کند
ن، جوھر یبنابرا. ش دستمزد به حساب آوردیتوان آن را افزا ینم

د استثمار یتشدست جز ین یزیچ ھا ارانهیقانون ھدفمند کردن 
سرپا نگه داشتن جامعه بحران  یش طبقه کارگر برایش از پیب

  . رانیا یدار هیزده سرما
س دانا یرئ یطور كه آقا ن طرح، ھمانیا ی اما در مورد سابقه

 یشمھا  ت حداقل از زمان جنگ به بعد و دورهیكل حاكم ندگفت
 یا در دو دوره. است ن طرح بودهیطرفدار ا یرفسنجان

بحث  یاز اجزا یكی بود س جمھوریرئ یرفسنجان یشمھا كه
ن بحث یھم( .ھا بود ارانهین بحث حذف یھم یل ساختاریتعد

از ھمان  ھا ارانهی یجیبحث حذف تدر. )ھا ارانهیھدفمند كردن 
ز ین یخاتم یاست جمھوریدر دو دوره ر. زمان شکل گرفت

ن حذف یدولت ھم یبرالینئول یھا استیس یاز اجزا یکی
 یو خاتم یرفسنجان یھا است که دولت یھیبد. بود ھا ارانهی

ز با ین یو فرھنگ یاسیبلکه از نظر س ینه فقط از نظر اقتصاد
. داشتند یشتریب یھمخوان یه جھانیسرما یھا استیس

ن اعمال حداکثر ینژاد، درع یحال آن که دولت احمد
 یفرھنگ یو تا حدود یاسی، از نظر سیسم اقتصادیبرالینئول

ن ین ھمه، نکته ایبا ا. مشکل دارد یبرالینئول یھا استیبا س
شان در یھا ، به رغم تفاوتھا ن دولتیاست که تمام ا

، در نجات جامعه و دولت یگو فرھن یاسیس یھا روش
از نظر . ران از دست بحران وحدت داشته و دارندیا یدار هیسرما

مقابله با بحران  یھا از راه یکی ھا ارانهی، حذف ھا ن دولتیا
  . دھم یح میچگونه؟ توض. است

 یکسر مساله یدار هیبحران در نظام سرما یھا از جلوه یکی
نرخ  یش نزولیرا با قانون گرا مسالهن یمن ا .بودجه است
دانم،  یدار م هیك سرمایمن دولت را . دھم یح میسود توض

ن وقت در واقع آم یرین را بپذیاگر ا. دار جامعه هین سرمایبزرگتر
كه  شود یمن یدولت ا یسود برا یش نزولیبحث گرامعنا

سود  گریاز طرف دو  دكن یم یگذار هیك طرف  سرمایدولت از 
ه را یست كه انباشت سرماین یا به اندازه یگذار هین سرمایا

ش به یشه گرایسود ھم یدار هی، چرا که در سرمادممكن کن
 ،دلنگ ینجا میه در ایسرما یك پایگر، یبه عبارت د. کاھش دارد

 ،ه استیانباشت سرما یكه اقتضا ین سودآن كه یل ایبه دل
ن امر را یاالن شواھد و قرائن ا. ستیسود مناسب و مطلوب ن

د با بحران مواجه یتول یم وقتینیب یجاھا م  یلیدر خ. مینیب یم
تجارت،  به، رود یم رگید یھا كانال بهه یسرما دش یم

ه یکه سرما است نیده این پدیل  ایدل. یرباخوار و یبانکدار
 بهو  آورد یانباشت مجدد به دست نم یبرا یسود کاف

بودجه دولت به عنوان  یكسر. رود یم رگید یھا رشته
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د که یآ یل به وجود مین دلیه دار جامعه به این سرمایتر بزرگ
مجدد به  یگذار هیانباشت و سرما یبرا یدولت سود کاف

ه ین قانون سرمایا. دد انباشت کنیه بایسرما. آورد یدست نم
شتر از سال گذشته یامسال ب دناه نتویاگر سرما. است

ن بحران آن یا یمعن .ودش یبا بحران مواجه م دانباشت كن
به  ،دیآه به وجود ین سرمایا ید برایكه با یاست که سود الزم

د یآ یش میبودجه پ ین كه كسریل ایک دلی. دیآ یدست نم
در  ھا ارانهیل حذف یاز دال یكیكنم  یمن فكر م. ن استیھم

د استثمار یق تشدیبودجه از طر ین كسریران جبران ایا
شتر یب كه در واقع درآمد دولت را بین ترتیکارگران است، به ا

نژاد ابتدا گفت  یدولت احمد دیداشته باش ربه خاط راگ. كند
ارد یلیم ٤٠٠٠٠د یقانون ھدفمندکردن با یدرآمد دولت از اجرا

ن مبلغ طرح دولت را یمجلس ا. باشدارد دالر یلیم ٤٠ا یتومان 
 یعنی. ارد دالریلیم ٢٠ا یارد تومان یلیم ٢٠٠٠٠نصف كرد، كرد 

. دینژاد را كش یمجلس در واقع آمد به قول خودش ترمز احمد
كه االن  ییھا متیقن ین بود كه ایطرح دولت ا یچون معنا

خواست از  یدولت م یعنی. رفت یمباال  ھست دو برابر 
اما . ارد دالر به دست آوردیلیم ٤٠ ھا متیش قیق افزایطر

. را كمتر كن ھا متیش قیب افزایگفت ش یمجلس به دولت م
ب ین بود كه با شینژاد ا یمجلس به احمد یھا از حرف یكی

ه از نظر کمتر کردن ین توصیم برو جلو، که به نظر من ایمال
ن طور كه آ. ر داشته استین طرح تاثیا یاسیس یھا نهیھز

د تنش و التھاب جامعه یشا ،خواست جلو برود یم نژاد یاحمد
که مجلس به  یل بود كه رقمین دلیبه ھم. کرد یشتر میرا ب

نصف رقم  ،ب كردین طرح تصویا یعنوان درآمد دولت از اجرا
ن دولت و یاما مستقل از اختالف ب. دولت بود یشنھادیپ

 یدیچ تردیت ھین واقعیمورد، ھر دو طرف در ان یمجلس در ا
ش درآمد ین طرح افزایا یاجرا یینداشتند و ندارند كه ھدف نھا

روز مثالً یكه تا د ین كه كارگریا یعنیچه؟  یعنی. دولت است
ق سوخت و یكرد از طر یارانه استفاده میتومان از  ٨٠٠٠٠
ن ین ا، اال...گر مثل نان و روغن و برنج وید یاساس یكاالھا

  شود یمتومان  ٨٠٠٠٠ یعنی. شود یممبلغ حداقل نصف 
و . رود یم ب دولتیج بهگر یتومان د ٤٠٠٠٠تومان و  ٤٠٠٠٠

بش در یتومان از ج ٤٠٠٠٠ ین مثل آن است كه  ھر كارگریا
ه دار ین سرمایب بزرگتری، به جزدیبر ب دولتیو به ج وداریب

چ یھ ،دستمزدش یافزا یاب مبارزه براین امر در غیا. جامعه
  . دطبقه كارگر ندار ید فشار بر رویجز تشد ییمعنا

 ین بحث درستین طرح ھم به نظر من ایدر مورد سابقه ا
ن طرح ینژاد مدافع ا یش از آن كه دولت احمدیاست كه ب

پرچم آن را  یو خاتم یرفسنجان یشمھا  یھا دولت ،باشد
خور  یتوسرنجا ھم یكه ا است نیتش ایمنتھا واقع. بلند کردند
 را و ضعف جناح به اصطالح اصالح طلب خودش یبودن و زبون

ن دست و ین طرح ایا یاجرا یشه براین جناح ھمیا. ن دادانش
ن كه ید تا ایترس یكرد و از عواقب آن م ین دست مآ

قدرتمندش قدم جلو گذاشت و  ینژاد با پشتوانه نظام یاحمد
ات با ھم اختالف یئفقط در جز ھا آناکنون ھم . آن را اجرا کرد

طرح است که اصالح  یزمان اجرا ھا ن اختالفیاز ا یكی. دارند
 یم زمان مناسبیم ھستیند االن که مورد تحریگو یطلبان م

  . ستین
 ھا وقت یگاھ. تمام كنم ااشاره كنم و حرفم ر یگرید  به نكته

 ،میكن یسم را نقد میبرالینئول یل ساختاریکه ما بحث تعد
م یكه دار شودجاد یکارگران ا یدر بعض  شبھهن یممکن است ا

. میكن یم یطرفدار یاز اقتصاد دولت یدر مقابل بخش خصوص
و  استبه نفع طبقه كارگر یستم كه اقتصاد دولتیمن معتقد ن

 یه داریاز سرما یبرالینئول یساز ید در مقابل خصوصیما با
که دولت خودش  ،مثل جامعه ما یدر جوامع. میدفاع کن یدولت

اظھر من الشمس است که  ،دار جامعه است هین سرمایبزرگتر
. دبه نفع کارگران بکن ین کاریکمتر دناتو یچ وقت نمیدولت ھ
کردند اکنون  یاز دولت رفاه صحبت م یز که زمانین یدر جوامع

زد تا یر یه داران میدزدد و به حلقوم سرما یدولت از کارگران م
كا كه ین امریدر ھم. را از بحران نجات دھد یه داریجامعه سرما

 ،دمن استیلتون فریمثل م یسم و اقتصاددانانیبرالیمھد نئول
دھن  درخت یم كه دولت كروركرور دالر ریدید ٢٠٠٨در بحران 

و از  دسرپا نگھداررا  ھا آنتا  یخصوص یھا و شركت ھا بانک
ناسپاس داران  هیاز سرما ین که جناحیا. وردایرون بیبحران ب

بودن متھم کرده اند !! »ستیالیسوس«کا دولت اوباما را به یآمر
ن دولت از دل و یشود که ا یکنند مانع از آن نشده و نم یو م

  . ه بگذاردیکا مایآمر یه داریحفظ نظام سرما یجان برا
  
طرح  یبرا یمیحك یآقا یھا خواه از صحبت وطن یآقا -

قطع  ی نقش برنامه .میكن یماستفاده سوال بعد 
ن نگھداشتن ییبا پا ه استھم زمان شد ، ھا ارانهی

ن یتضمرا  یگذار هیسرما یكه سود باال یدستمزد
ران یا دركه ھر سال اسفندماه  یاز طرف .دكن یم

حداقل دستمزدھا بعد سال  یكه برااست معمول 
م یتنظ آنسقف دستمزد با  یو به نوع ودن شییتع
نظر  شده،كه گرفته  یمیتصمن یبا ا. استشده  یم

و به  خواھد كرد یرییدستمزدھا چه تغ ؟ ستیشما چ
  ؟یچه صورت

  
بانك ،  هللا طور كه مشخص است اول بسم ھمان: خواه وطن
به  ار یسازمان تجارت جھان یالملل نیو صندوق ب یجھان

ھم  یسازمان تجارت جھانو كادو دادند  یسازمان جامعه بشر
اصالً   ن نسخهیا .دیچیپ یل اقتصادیتحت عنوان تعد یا نسخه

انجام  را د آنیبا ییھا كه دولت دارد یخودش دستورالعمل
 ،باال داشته باشند تی، محبوببدھند كه تورم نداشته باشند

به اصطالح  كه ین مسائلیتمام ا .نداشته باشند یكاریب
 یا جامعه را بود یدار هینظام سرما ی ده شدهیچیپ ی نسخه

را  ھا یژگیط و ویك از شرای چیھكه خواھد انجام بدھد  یم
قدرت، زورمندان ما به دن یرس یبرا كه نیارغم  یعل .ردندا
 دخواستن یقدرتمند بشوند و قدرتمندان ما م دخواستن یم

ان یشد كه آقاقدرت و زور باعث ن یب یدعوا .زورمند بشوند
ن یكه عوام الناس از ا یبرداشت .كنند یم میتقسپول را ر یخا

دھند و  یمپول به مردم نھا دارند ین است كه ایه دارند  ایقض
كه  یپول: است ن یا هین قضیمن به او نگاه اند  ھا نداده یقبل

 ییھا بخش،  ودش یداده مھا  ارانهیتحت عنوان ھدفمند كردن 
 نیا یبراصرفاً  ،ودش یمه من داد هب د یاز سوبسو ارانه یاز 

 هبفقط من و  دروایبن ییپارا  نگاه منافق بخواھد  است كه 
 ،سوز ندارم نیبنز ِ یماش هم من كیوگ یم .كنم هن نگایبنز
ن یبنز پول ن دارد،یھر كس كه ماش .برود باال نیبنز متیقار گذب

كننده  من استفاده است كه نیت ایواقع یول .دد بدھیرا ھم با
كه  كارم را  یوقت .ھستم ك انسانی یستیامكانات زاز 
من . ن بخرمان تا رمیمزد بگخواھم  یمدر اِزاءاش  ،فروشم یم

 یرفاھ یبه امكانات .اج دارمیبه برق احت .خواھم یملباس 
ن یباب بنز از ید ھرگز من مخالفتیشا .اج دارمیاحت یبھداشت

 ین اجتماعیتامنم در سازمان یب یم یوقت ی، ولنداشته باشم
د ی، ھم باخودم یكیتمل یھا آنسازم و در دخور یھم دست م

چ ینجاست كه به ھیمسلماً ا ،ز را بدھمیاز فرانش یبخشمن 
ھا  ارانهیكه ھدفمند كردن  ،ن دروغیب و این فریالوجود ا وجه من

كت و كول  یتو  ،است گذاردن پول نقد در سفره كارگران
 .مینیب یشتر نمیب و دروغ بیفررا  نیا .كارگران نخواھد رفت

   .ندارد یوجود خارج یزین چیچن
ل ینھا تعدیا .كنم یمن كار م .دستمزدھام به مساله یحاال برس

حذف را  من یھا ارانهی .دھند یانجام مرا ن اشیاقتصاد
ن حاال  شما نگاه یھم .ودر ین باال ماشیھا متیق .كنند یم
و بعد  یخر یاالن چند م ،یدیخر یكه مثالً پارسال م یناد نیكن

من . استدا نكرده یش پیچ وجه افزایبه ھ یریگ یكه م یمزد
نه  .دھند ین به من مزد مابه توم یكنم ول یبه دالر خرج م

كه  یموقع !نه ،من دوست دارم دالر خرج كنم كه نیا
را  ج فارسیخل بفو متی، قمن حساب كنند یبرا دنھخوا یم

مت ی، باالتر از قدنبدھرا  د برقنخواھ یم .دننك یحساب م
 ود وش یم نم موقع مزد یوقت یول .كنند یحساب ممنطقه 
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  ٥    كانون مدافعان حقوق كارگر                              كارگران یر آن بر زندگیو تاث یطرح تحول اقتصاد یبررس: یزگرد اقتصادیم
 
 ام یبرا یسود .میندار :ندیوگ یم ندبدھرا  د مزدمھنخوا یم
ن بخش یشه دنبال ایھم یدار هیسرما .است ندهانجا نمیا

من فقط  .دھدشتر خودش را ارتقاء یه است كه با سود بیقض
 ی نمونه .ن كار كنماشینم فردا دوباره براانقدر بخورم تا بتویا
د وجود یگفت بحث ین ھم در ابتدااھم كه خودت یشخصم

ن یكه ھمرا  یا فاجعه .ستاشتر یب وسودن سود و حرص یھم
 .ن نبودیشتر از ایب یزیچرخ داد، خودرو  رانیا درش یچند روز پ
چ موقع یبوده ھ ییمایراھپ Mayل ماه ید اوایدان یخودتان م
چ موقع یھ ،نبودندنھا یچ موقع ایھ ،نبودند ران خودرویكارگران ا

 ، حتاكارگران نخواھند كه نیانه  ،ندیایاند كه ب اجازه نداشته
در آنجا ھم  ،موافقت شده بود آن باكه  یاسالم یشورا
و االن به خاطر  استده شده یترمزش ھم كشو است ل یتعط

 یاسالم یاند كه شورا ، قبول كردهمدهآش یپ یجانیھ كه نیا
  .ل دھندیرا تشك

 .است بیطرح ھدفمند كردن موجود فر ،یل اقتصادیتعد
كه بناست پول نقد  است نیمن ا یبش برایا فری ن دروغیبزرگتر

چ وجه پول نقد سر سفره یبه ھ .دیایَسرِ سفره من ب
 متین قیتر به ارزان را كار ما یروینفقط  .ودر یزحمتكشان نم

 ،كه كار است ار بنجل ما یكاال یبه قول دوست .خرند یم
و زنند  یمسرش  یبازار شده و تو ین كاالیتر بنجل ،كار كه نیا

  .دھند كه تا من كارم را بفروشم نان را بخرم ینم یامكان
  
 یھاتیتوج ی، دوستان به برخیثقف یآقا. با تشكر -

 آن یاجرا یكه طرفداران طرح برااشاره كردند 
 :ندیگو یمو آورند  یم یگرید یھاتیتوج یبرخ .آورند یم
 كار آمد یاقتصاد خصوص .د استساف یاقتصاد دولت"

ھا استفاده  ارانهیتا حاال فقط پولدارھا از " ایو" است
 یساز  نكسایطرح و  یاجرا"مثالً  كه نیاا یو  "كردند یم
در  یخارج یگذار هیزه سرمایجاد انگیھا منجر به ا متیق
ا یآ  ؟دیدارن  یا یبرا یحیچه توض ". خواھد شد رانیا
  ست؟یشما چ یابیارز است؟ نھا درستیا

  
ن قانون یمن از خود ا. دوستان گفتند ار یموضوع كل :یثقف

ل مطلب یتكم یمن برا .زنم یھا حرف م ارانهی یھدفمندساز
به . ن طرح بپردازمیا یج داخلیكنم به اھداف و نتا یم یسع
 یھا حرف م ارانهی ین قانون ھدفمندسازیخود ان جھت از یھم
 ماده اول .است جالب یلیخ .ش من استیمتن كاملش پ. زنم

ن، نفت، گاز، یبنز یمت فروش داخلیق":  دیوگ یم ن قانونیا
ان برنامه یج تا پایبه تدر ...د و مشتقات و ینفت كوره، نفت سف

 ٩٠كمتر از  یفرھنگ یاجتماع یتوسعه اقتصاد ی ساله ٥
 یعنی ".ج فارس نباشدیدر خل یكشت یل رویمت تحویدرصد ق

تواند  ین است كه میا اش  یمعن .دكمتر نباش درصد٩٠از 
مت فروش نفت خام یق :"دیوگ یم بعد ی در تبصره .شتر باشدیب

مت یق درصد٩٥ یداخل یھا شگاهیبه پاال یت گازاعانیمو 
 یعنی ".شود یم نییتع ج فارسیخل درھا  یكشت یل رویتحو
 یبرا ،دارھا هیسرما یبرا ،ھا شگاهیپاال یبرا تبصرهن یادر 
روشن  یلیخ ،استثمار كنندكارگر را خواھند  یكه م ییھا آن
كمتر  دیوگ یراحت م یلیمردم خ یبرا یول ؛درصد ٩٥ دیوگ یم

ن االن یما ھم. دشتر باشیتواند ب یم یعنید، نباش درصد٩٠از 
باالتر از  شدهاعالم  یھا متیقاز  یبرخم ین ھستیشاھد ا

 یم در سطح جھانمت گندیل قاطور مث به .است یمت جھانیق
آرد االن دولت به نانواھا كه  یدر حال ،تومان است ٢٥٠لو یھر ك

 ،ستیھم ن یمت جھانیھمان ق یعنی ،دھد یتومان م ٤٠٠را 
 یطبق محاسبات ،ج فارسیخل ن در فوبیمت بنزیق. باالتر است

 ین برایاما بنز .است تومان ٥٧٠حدود  ،ھم ھست یكه قطع
به مردم  دنطور روشن دار به. است تومان ٧٠٠ مردم
س یقاً به خاطر دارم كه رئیمن دق. دننك یم یفروش گران
كرد و گفت كه  یا ش مصاحبهیشگاه تھران حدود دو ماه پیپاال
 ٢٨٠كه را  ینین بنزیا .شود یتومان تمام م ٢٨٠ما  ین برایبنز

در سودش با د نھخوااگر ب ،ودش یم ماشگاه تمیپاال یتومان برا
. شود یم مانتو ٣٥٠تا  ٣٠٠حدود  یزیچ،  ع كنندیتوز تھران

نه یھز ید كلیباتا آنجا  حمل كنند ج فارسیاگر به خل ن رایا
 .دنتر بفروش ناد ارزنتوان ینجا میاپس . دنبفروش ود نحمل بدھ

 ،سنت است ٨٠دالر و  ٢ یكا گالنین در امرین االن بنزیھم
تر بوده تا  كا گرانین در امریشه بنزیھم. تومان ٢٨٠٠ یعنی

و  استج فارس منبع نفت یخل كه نیابه خاطر  .ج فارسیخل
عالوه بر . استتر بوده  ناد و ارزوش یه میتر تصف راحت یلیخ
تومان  ٥٠٠ا ی ٤٠٠ا ی ٣٠٠ج فارس یدستمزد كارگر در خل ،نیا

است كه  یعیطب. دالر است ٢٠٠٠دستمزد كارگر نجا آ ،است
تر از  ار گرانیران بسین در ایمت بنزیق ،مین االن اگر بسنجیھم
در  )BTU(وی یت یون بیلیك میا در مورد گاز، گاز ی. كاستیامر
خط لوله صلح به ھندوستان   و االن در استدالر ٥ ج فارسیخل
 ٤حاال  ددالر بود و بعد گفتن ٣ه یمت اولیق. دھند یمدالر  ٤تا  ٣

ج یو در خلی یت یون بیلیك میمت آزاد یق .میفروش یمدالر
. استك متر مكعب یو ی یت یھزار ب ٣٠. استدالر ٥ ،فارس

 یھا ن االن در پمپیھم. شود یتومان م ١٥٠باً یتقر یعنی
مت یاصالً ق كهفروشند  یتومان م ٤٠٥ھا  نیبه ماش  نیبنز

ران صحبتش ھست یا در مورد برق، برق در ای. ستین یجھان
ن برق یھم .تومان فروخته شود ٨٠تا  ٧٧ھا  ارانهیبعد از حذف 

 ٣٠تا  ٢٥جان یدر آذربا و است ناتوم ٣٠تا  ٢٥ن یه بیدر ترك
ن یون ایسیكم یحت ،است كه مجلس داده یمتین قیا .ناتوم
  . استمجلس داده ا به قات ریتحق

آنچه   ی ھمهرم یبگ اجه رین نتیان مقدمه یخواھم از ا یمن م
 یسازمان تجارت جھان. درست است دكه كه دوستان گفتن

ن ییسه محور تع ن منظوریا یبرا ود واقتصاد آزاد ش ھدخوا یم
كاالھا آزاد رد  د وگمركات آزاد باش كه نیا ،یساز یخصوص :كرد

جالب (. كار یروین یه نه آزادیسرما یبرا یآزاد .ودو بدل ش
 یحذف تعرفه ھا یعنی ین محور آخریا م كهیاست بدان

 یتركمانجا یعھدنامه  یا كاھش آن، جزء مواد مخفی یگمرك
ن یز خواھان ھمیبود كه بعدھا با آشكار شدن آن انگلستان ن

مخالفت با آن جانش را از دست  از شد و قائم مقام دریامت
  .) داد

د توان یدار م هیسرما كه اشاره كردند یمھم ی دوستان به نكته
 یول .اوردیاش را ب هیسرما و نجاید ایایكا بیاز امر یبه راحت

 دالر ٢٠٠٠كه  دكار كن ییبرود جاتواند  ینم یكارگر به راحت
تجارت  ،بازار یآزاد ،هیسرما یآزاد یعنی یآزاد .ردیدستمزد بگ

ن ھم اخودش ،ه استیسرما یاقتصاد آزاداساس  .آزاد
 یبحث، بحث آزاد :ر خارجه كانادا گفتیوز یزمان. دنا هگفت

 یبه معنا یه ھستند نه آزادیسرما یاست كه دارا یكسان
اگر  خب. ه استیسرما یبحث آزاد دگفتنمشخصاً . هیكل قض

كه االن  یا ن برنامهینجا با ایه است چرا ایسرما یبحث آزاد
دو ما كه  د؟نكن یم یفروش به مردم گران ،كنند یاده میدارند پ

كننده آرد  عیا دو توزیكننده گاز  عیا دو توزین یكننده بنز عیتوز
 كه دولت داردن نوع كاالھا وجود یكننده ا عیك توزی .میندار

ن یاجه برسم كه ین نتیله به اان مسیخواھم از ا یمن م. است
شتر یب ین مقطع زمانیدر ا یل اقتصادیشده تعد یطرح بوم

ن مساله در مورد یھم. یاجحاف به مردم است تا آزاد ساز
طرح  ٤٤اصل در . ھم صادق است یساز یخصوص
ن یكه ا میا دهیاند و عمالً ما د كرده  یبومرا  یساز یخصوص
فروش  .ستین یساز یجز اختصاص یزیچ یساز یخصوص

 و یشگاھین پاالیھم و از خواص است یا عدهن یاموال مردم ب
ھمه با پول مردم ساخته  ،فروشند یدارند مکه  یروگاھین

 .مردم بود یھا عهین مخابرات كه فروختند ودیھم .ه استشد
و  یھزار تومان ٨٠ یھا عهیش كه ودیسال پ ١٥ است ادمی

گرفتند مردم با فروش فرش  یتلفن م یبرا ار یھزار تومان ١٠٠
سال  ١٥ھزار تومان در  ٨٠ .كردند ین میھا را تام نیخچال ایو 
  .بود ون تومان پول امروزیلیم ٤تا  ٣در حدود  یزیچ ،شیپ

داران  هیا سرمایكه در دست حضرات  یچگونه است  پول  
 یروز ترقست ھر ھا آنكه در دست  ییا كاالھایاست 

ھزار  ٥٠ھا االن شده  عهیھزار تومان ود ٨٠ن یا یول ،دكن یم
ھا وام بدون  ن پولین ھم گفته بود كه ایاز مسئول یكی؟ تومان

 یاھ كانكه ب یوام است طور چه. اند بھره است كه مردم داده
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تمام خطوط برق  ؟ن ھمه بھره استیدھند با ا یم یدولت
ھا  عهین ودیا. استن مردم ساخته شده یرو از پول ھمیانتقال ن

 و است نیاز مردم سنگ یاریبس یبراھم ن االن امروز یھم
 ٤٠ا یسال  ٣٠ د مثالً یریحاال شما در نظر بگ .توانند بدھند ینم

با فروش  آب وتلفن وگازرا ،قبر عهیده ودك نفر آمیش یسال پ
كه  استھا چطور عهین ودیا. استن كرده یفرش و امثال آن تام

رو ین خطوط نیتمام ا ؟اصالً كجاست ،نكرده یرییچ تغیامروز ھ
دھند به  یمرا روگاه یك نیچگونه است االن  .مال مردم است

 ،ان رید سود ایآ یم و بعداً او یا اختصاصی یدار خصوص هیسرما
مردم را پول سود  .دكن یبا مردم حساب م ا،ه رین سرمایسود ا

   ؟!دكن یبا خود مردم حساب م
است و در  یانحصار یگران فروش .است یگران فروش نیا

شوك  یم نوعینجا شاھدش ھستیقت آنچه كه ما در ایحق
   .یاقتصاد یدسازاست نه آزا یدرمان

ھم در  ین اسم آزادسازیم که ایدان یالبته ھمه ما خوب م
است در  یبکاریفر یدر واقع نوع یران وھم در سطح جھانیا

 است .یتیانحصارات چندمل یمطلق برا ین آزادسازیقت ایحق
ن یخودشان بزرگتر یاقتصاد یبه عنوان مثال سردمداران آزاد

، ی، کشاورزیمانند انرژ یدیکل یھا انحصارات را در بخش
در دست دارند و حتا در آنجا که جان ... و ی، پزشکیوتکنولوژیب

در خطر است حاضر به دست برداشتن ازانحصارات  ھا آنانس
 یز آن را در مورد انحصار دارویآم افتضاح یھا نمونه. ستندیخود ن

م یگر شاھد ھستیاز امراض د یارینه و بسیا سرطان سیدز یا
را که  ییا کشورھایھا  ،شرکت یانحصار یھا یکه کمپان

سانس آنان یل حقآنان را بدون پرداخت  یانحصار یداروھا
 یاتیح یداروھان ید ایکشند و از تول ید کنند به دادگاه میتول

 ی نهین در زمیھم چن.کنند  یم یریمت ارزان جلوگیبا ق
انحصار ،  ھا ن شرکتیتکارترین و جنایز بدنام ترین یکشاورز

 یچ کشوریبه ھ. .را در دست دارند یاھیگ ید دانه ھایتول
اصالح شده را بدون  یاھیگ یھا دھند که دانهیاجازه نم

ده قرار دھد و از آنان مورد استفا یپرداخت حقوق انحصار
م، از ییتر بگو م روشنیاگر بخواھ. کند یریمردم جلوگ یگرسنگ

 یالملل نیوچه ب یداران، چه داخل هیانظر منطق سرم
ه ھر گونه كآزاد گذاردن انحصارات  یعنیاقتصاد ، ی،آزادساز

 یھا له جنبهان مسرایدر ااما . را به مردم روا دارند یفااجح
و آن ھم .ھم دارد  یدولت یگران فروشر از انحصار و یغ یگرید

ن طرح از یا یاجرا یاست که برا یاجتماع یشرائط فعل
 یبه ھر حال به نوع كه آنپس از  یعنی.گذشته آماده تر است 

 نیا. دنگر را تحت شعاع قرار بدھید یاند تمام صداھا توانسته
 ..دانند یدولت م یحل معضالت اقتصاد یط براین شرایرا بھتر 

 ارانهیوان گردانند به اصطالح به عن یكه به مردم بر م یپول
اگر  .ندكن یافت میه درك است یزیار كمتر از آن چیبس، ینقد 

در روز ن یتر بنزیون لیلیم ٧٠ مینیب یم میكن یا محاسبه
ارد و یلیدو م ودش یتر در ماه میون لیلیم ٧٠ن یا .فروشند یم

ش یمقدار افزان یھمبرابر شده است و  ٧ن یو ا تریون لیلیصد م
. ،فروشند یكه به مردم مد یحساب كن یو گازل یگازوئ یبرارا 
كه به مردم بر  است یمبلغاز آن  شتریار بین سه قلم بسیھم
ھا  نیا ودش یراحت م یلیخ .تومان ٤٠٥٠٠ یماھ :گردانند یم
از  یمید نیگو یھم م یقانون ھدفمند ساز. محاسبه كرد ار

د به ینبا را یله اصلامس ن حالیدر ع. درآمد را به مردم بدھند
 دھند بلکه یم شیسود خودشان را افزامحدود كرد كه ن یا

خواھند به  یم .ھم مطرح است یگریله دعالوه بر آن مسا
اکنون كه تحت . مقابله کنند یالملل نیب یفشارھا با ینوع

انجام  یغاتیه تبلیقض نیا یرو ،ھستند یاسیفشار س
را به دست  یجھان ی هیح دل سرمااصطال به ، تادھند یم
 :بدھند که یجھان یه داریرماام را به سین پیا یعنی. نداوریب

 یاده میشما را پ یھا م طرحیما دار ،آقا اقتصاد اصالً مال شما
است یس در. ھا نتوانستند اجرا كنند یكه قبل ییھا طرح. میكن
 و ،آزادز را یھمه چ میما داركه حاال . دینداشته باش یما كاربا 
ھا  هیسرما ،میكن یم م گرانیخواھ یھر چقدر ھم م یحت
كار ارزان  یروین  .استه گذاران یھشت سرماکه ب ،نجایند ایایب

آنچه كه  یم برایكن یآماده م ار  نهیم زمیدار .میكن یه میتھ
م یكن یآماده مرا  ھا نهیم زمیقت داریدر حق. دییگو یشما م

با  یآھنگ ھم یكه به نوع... شما و یھا یه گذاریسرما یبرا
دار را  هیم سرمایخواھ ینمما  یعنی .است یه جھانیسرما

م با یگذار یمم و نیت کنیکار حما یرویا از نیم یمحدود كن
ن یا .بفروشدكارش را  یروینخواد  یكه خودش دلش م یمتیق

داشته  یتیحما ید اقتصادیست كه  فرض بفرمائین یجور
  .میباش
 است، یله مھماخود مس یجاه م که بیگذربن موضوع که یاز ا

است  یھائ نهین ھزیتام یبرا یگر ھمان گران فروشیموضوع د
سرسام آور  یھا نهین ھزیه آن اشاره کردند وآن تامبکه 

 کینجا یقت ایدر حق .است... و یونظام یتیامن یروھاین
شتر یكنترل ھر چه ب یبرا .شود یممردم به  م یاجحاف عظ

دولت  كه نیاا ینه كنترل به اصطالح كمتر دولت  ،اقتصاد ینظام
در مثالً آنچه  .دبه مردم واگذار كنک بخش از اقتصاد را یاھد بخو
حل مشكالت شتر مربوط به یبند یگو یم یساز یخصوص مورد
طور  كه به ییھا بست و بنحل مشكالت  .ستادولت  یفعل

ھا در  بست ن بنیا.اند ن ساختهخودشا یمشخص خودشان برا
 ستاشان بر جامعه   ست در كاھش تسلطاكاھش سودشان 

ه داران چه در یسرما یقت منظور اصلینه در حقین زمیو در ا
ه یگسترش تسلط سرما یو چه منطقه ا یسطح جھان

 ین طرح اقتصادیبا ا. است یشئون زندگ ی بر ھمه یانحصار
گر یكنند و از طرف د یدا میه پجامعبر اقتصاد  یشتریبتسلط 

دھند كه كارگر ارزان  یام را مین پیا یخارج یه ھایبه سرما
   .ار شماستیمت در اختیق
  
 .دیتان را مطرح كن یاوالً نظر كل یغالم یآقا -

 ین طرح ھدفمندسازیطور كه اشاره شد ا نیھم
است  یساز  یطرح ھمان خصوص دامهھا اوالً در ا ارانهی

 یل به اصطالح بخشیرا تحو یه عمومیكه ھمان سرما
گر در سطح ید یاز طرف ،دھد یم یدار هیاز سرما

روز خودش و  یاسیحل مشكالت س یجامعه دولت برا
 یھا پرداخت ،دولت یبرا ینظم اجتماع كیل یتشك
  ست؟ینظر شماچ .دھد یانجام مرا  ینقد

  
 توان از یزم بازار را میساز و کار ومکان ینگاه به تئور: یغالم

سم تداوم یطع مرکانتلقدر آن م. ت دانستیزمان آدام اسم
ن دانشمند اقتصاد در تضاد با نظام اقتصاد یانحصارھا بود ا

نحصارگر در اقتصاد ک ایعنوان به دوران خود که  دولت  یدولت
ح یر صحیص غیتمام شده محصول و تخصمت یقش یباعث افزا

 یشکستن انحصار دولت یشد برا ین مآمنابع و ھدر رفتن 
را مطرح کرد  یص منابع توسط نظام رقابتیبحث بازار آزاد و تخص

گر یو قبل از مطرح شدن د ١٧٧٦کرد در سال ین راھکار و رویو ا
و  ی؛ مشارکتیاجتماع یھا کردیکردھا از جمله رویرو

کرد که  یت طرح میآدام اسم. شد یمطرح م یستیالیسوس
تابع  دیباکاال و بازار سھام  ،کار ،هیدر اقتصاد در بازار سرما

نه با یک نقطه بھیرا عرضه و تقاضا در یز ،ردیرقابت آزاد قرار گ
خود باعث  یخوده بازار ب یکرده و دست نامرئ یھم تالق

ش ید و افزایتول یھا نهیکاھش ھز ،ح منابعیص صحیتخص
  .شود یت میفیک
بود اما ش یک گام به پی ین راھکار در تقابل با انحصار دولتیا

ن نظام یا و معضالت متعدد ھا آنبازار نواقص و بحر یتحوالت بعد
 یھا ان کرد  که در علم اقتصاد تحت عنوان عرصهیرا ھم نما

توان  یرا م از رئوس آن یزه شد که برخیشکست بازار تئور
  :ر برشمردیبصورت ز

ر بازده بودن وارد یجھت ده که بازار ب یبزرگ یھا عرصه -
آموزش و  ،آب ،ل راه آھنیشود از قب یکالن نم یه گذاریسرما

توان به رقابت آزاد و  یرا نم یتیو امن ین امور دفاعیو ھمچن ...
از  یکیست یط زیمح ین نابودیھمچن. عرضه و تقاضا سپرد

  .ن نظام است یا یھا آنن ارمغیاول
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د یرون کردن تولیزم رقابت بازار در ذات خود ھمواره با بیمکان -

ده شدن یحذف و با بلع ،ه داران کوچکیخرد و سرماکنندگان 
ا کاھش یش و یافزا ،ھا متینگ قیمانند دمپ ییتوسط راھکارھا

گر ید یخود راھکارھا ،ه و سھامیبازار کاال و سرما یمصنوع
قرار  یبردار خارج کردن رقبا مورد بھره یاست که ھمواره  برا

کالن و قدرتمندتر خود باعث انحصار  یھا هیسرما .ردیگ یم
ه یبزرگ و حذف کل یھا ابر شرکت یریگ شود و باعث شکل یم

   .گردد یرقبا م
نکه ین نظام است و ایا یکاھش نرخ سود که ذات هبا توجه ب -

کل  یشود تقاضا یعرضه و تقاضا ھمواره مختل م یھا حوزه
جھت ھمواره  نیشود و از ا یافته و دوران رکود آغاز میکاھش 

شود  یدچار رکود م یدار هیساله نظام سرما یک دوره سیدر 
ق باال یق مسکن از طریبازار توسط دولت و تزر یکه با دستکار

در  یعنی یساله در دوره بعد یس یھا بحران دوره ،بردن تقاضا
 یتر نیمراتب سھمگه ب یھا آنچرخه حدود شصت سال بحر

کشورھا را  یاجتماع – یدھد که کل ساز و کار اقصاد یرخ م
شود و خروج از  یم ینینو یھا تیو منجر به وضع ردیگ یمدر بر 

م یار گسترده بر سر تقسیبس یھا عموما با جنگ ھا آنن بحریا
اول و دوم از  یحوزه نفوذ ھمراه است که جنگ جھان

بوده  یدار هیخروج از بحران توسط نظام سرما یراھکارھا
 - ١٩٢٩ یم اقتصادیران عظدوم بح یبدون جنگ جھان. است
گر یران و عراق و دین تداوم جنگ ایقابل حل نبود ھمچن ١٩٣٩
 یو چرخش نظام اقتصاد یکار باعث روغن یا منطقه یھا جنگ
انه یبا راه انداختن جنگ در خاورم ١٩٩٠د و بحران یه گردیسرما

خطر  یینما به لطف بزرگ ٢٠١٠قابل فروکش کردن بود در سال 
به آن عامدانه ریا غیز عامدانه و ین یکه برخ ج فارسیحوزه خل
به  یزات نظامیارد دالر تجھیلیم ١٢٠کا یزدند ؛ آمر یدامن م
ج فارس فروخت که خود باعث چرخش و یحوزه خل یکشورھا

   .ع مرتبط با آن شدیگر صنایو د یع نظامیصنا یانداز راه
 چھارمه اول قرن نوزدھم یدر ن. بود ١٧٨٢ن بحران در سال یاول

-١٨٥٧- ١٨٥٤( ن قرن پنج بحران یمه دوم ایداد در ن یبحران رو
- -١٩٠٧ستم  یبحران قرن ب . داد یرو) ١٨٩٣- ١٨٨٤-١٨٧٣
که  ٢٠٠٠ - ١٩٩٠- ١٩٧٣-١٩٣٩تا  ١٩٢٩ضربه - ١٩٢٧-١٩٢١

ه که تا کنون ب ٢٠٠٦بحران –ورک است یویسال سقوط بورس ن
موج گسترده از جنون  یش از ھر بحرانیپ. ده استیطول انجام

 .نوردد یه را  در میسرما یقمارگونه بازارھا یھا یباز سفته
ش یآور را نما کا روند پر آشوبنده و اضطرابیھم اکنون اقتصاد آمر

 یگریش ثروت و درآمد و دیبه افزارا  تمرکز یکیدھد که  یم
   .کسر بودجه ھنگفت است

بازار رقابت کامل که   یھا ش فرضیدر مجموع اصول و پ 
و " بوده و عمال یکنند انتزاع یزه مین نظام تئوریطرفداران  ا

   .شود یمحقق نم یچ بازاریدر ھ یبطور واقع
 یعنوان آنته و ب یدار هینظام سرما یذات یھا آنحل بحر یبرا
دولت نقش سگ پاسبان  ینز برایک؛ کینئوکالس یدئولوژیتز ا

نقش دولت در اقتصاد را  ھا نینزیک  .سازد یبازار آزاد را مطرح م
سازوکار عرضه و تقاضا و  یھا ار پررنگ کرده و در عرصهیبس
ار الزم و یآموزش بس ،ھمانند  بھداشت یم آن و اموریتنظ

 یھا ستمین سآجه ینتدر نمودند که  یابیارز یضرور
با اظھار  ھا برالیئولن. دندیاروپا به منصه ظھور رس یگر تیحما

و  یباعث کاھش بھره ور یدولت یبانیپشت یھا نکه نظامیا
مت تمام شده و ناتوان شدن کاال از رقابت در عرصه یش قیافزا
گر ؛ ھا د از جمله ارنولدیه پردازان جدیبا نظر .گردد یم یجھان
 یگاگو بازگشت به  بازار رقابتیک و مکتب شیھا دمن ؛یفر

و سطح عرضه پول  یا پولی یستینمودند ؛ که برداشت مونتار
  .د حل بحران دانستند یرا کل

از  یه داریسرما یه کشورھایاست که کل یادآوریالزم به 
ت یکا تنھا با حماین در آمریس و تا متأخریه داران آن در انگلیطال

د به انواع و یو دادن سوبس یزردولت در صنعت و کشاو
 ت و بهیخود را تقو یع نوپایمختلف توانستند صنا یھا روش

 ،در انگلستان ھا دھه .برسانند یباال در عرصه جھان یبھره ور
تنھا واردات   یه داریسرما یگر کشورھایفرانسه و آلمان و د

ساخته شده از  یچ کاالیمواد خام مجاز بود و اجازه ورود به ھ
دادند و وارد کنندگان آن مشمول  یگر کشورھا را نمید

ع یاز صنا یدولت تیحما. شدند ین میار سنگیبس یھا مجازات
ز یشده ن یصنعت یتازگه ب یدر کشورھا ینوپا و کشاورز

و  ھا تیتنھا با حما یعنیکردند  ین روال را طیھم
 یشرق یایسآکشورھا جنوب  یتدول یقیتشو یدھایسوبس

لند و یوان و سنگاپور و تایتا ،ھنگ کنگ ،یاز جمله کره جنوب
 یرقابت جھان ع مورد نظر به عرصهیتوانستند صنا... و  یمالز

 یھا اتیارانه به صادرات و مالیز یھم اکنون ن. گام بگذارند
ج یاست رایک سیمتروپل  ین به واردات از طرف کشورھایسنگ

  .است 
کرد حذف نقش دولت یسم با رویگانیبعد نظام ره ب  ٨٠از دھه 

 یرا کاھش تا کسر یدولت یھا نهیشد؛ بودجه و ھز یمدع
ان دوره یکه درست در پا یامر. بودجه را به حداقل برساند

 یادیزان زیکا به میکسر بودجه آمر یو یاست جمھوریر
ارد بود اما یلیم ٦٠کسر بودجه در زمان کارتر (افته بود یش یافزا

که  ) دیسارد دالر ریلیم ٢٠٠بودجه به  یکسر ١٩٨٣در سال 
 یو. گان بودیدر زمان ر ینظام یھا ش بودجهین افزاک علت آی
 یدولت یھا تیسم مجددا شروع به حذف حمایھمراه تاچره ب

ابتدا  ھا آن .و گذاردن بازارھا در چارچوب عرضه و تقاضا شدند
بلوک شرق شروع  یرا ھدف قرار دادند و با فروپاش "بازار کار"

کار کردند و در طول  یرویازات داده شده از نیامت ذبه اخ
افت و در یکارگران کاھش  یواقع یتمزدھابعد دس یھا دھه

انه سطح دستمزدھا به یرغم تورم سالیعل ٢٠٠٠ یسالھا
کاھا و یو سند ھا هیکا ابتدا اتحادیدر آمر .دیرس ٦٠سطح دھه 

به کمتر از  ھا آن یر ضرب قرار گرفتند و تعداد اعضایشوراھا ز
ه یگسترده در برنامه کار سرما یھا اخراج .دیک سوم رسی

و  نه تنھا کارگران بلکه کارمندان ھا موج اخراج. قرار گرفت داران
تر یپ. ران را در برگرفتیبگ ه حقوقیران و در مجموع  کلیمد

از  یکیو  ھا و شرکت  ھا آنت سازمیرین مدیسیدرارکر که تئور
کا و تشکل مستقل یسند ،هیدشمنان سرسخت ھر گونه اتحاد

از  یکینده خود از قول یت آیریدر کتاب مد ،باشد یم یکارگر
ه و یز مشمول تسویکه خود ن ھا از شرکت یکیران ارشد یمد

 یدار ران بردهم که دویکرد یما فکر م"  :سدینو یاخراج شده م
که ھم اکنون با ما ھمانند بردگان رفتار یمده در حالآ سره گر بید
گر یران ارشد است دیاز مد یکین اظھارات یا یوقت"  .شود یم
ران جزء معلوم است که تا یکارگران و حقوق بگ یصدااد و یفر

. امکان انعکاس پژواک آن وجود ندارد ، فقطشود یکجا بلند م
را  ھا آند تا انسیبازارھا را آزاد کن" : ه عبارتست ازیفشرده نظر
  "د یبه بند کش

داران جنون پولدار  هیات سرمایو کاھش مال ھا نهیبا کاھش ھز
در  یدار هیبه سراسر نظام سرما سیلکا و انگیشدن از آمر

ال یسوس یھا افت و دولتیھمه کشورھا گسترش 
 ھا برالیکه توان رقابت را نداشتند کنار رفته و نئول یدموکراس

  .ن شدند یگزیمختلف جا یدر کشورھا
عنوان ابزار نظام ه پول ب یالملل نیو صندوق ب یبانک جھان

؛ یساز یخصوص یکا و شرکاء با راھبردھایآمر یه داریسرما
عدم دخالت دولت در بازارھا و با سپردن  ھا دیحذف سوبس
خصوص در ه کر بیو پ در یب یمردم به بازارھا یتمام ھست

را به سرنوشت  ییو نھا یافته ضربه کاریتوسعه ن یکشورھا
ل یاست تحمیسال از س ١٢بعد از گذشت . انسان وارد کرد

ت یاز جمع یمیحدود ن ،پول ین المللیو صندوق ب یبانک جھان
ون نفر ظرف ده یلیم ٦٠رند و ین فقیالت یکایآمر یونیلیم ٤٦٠

کشت  ١٩٩٥تا سال . سال گذشته به آن اضافه شده است
 درصد٥ن یائوكافت اما کشت کیک دھم کاھش یذرت در پرو به 

که دھد  یوام م ییکشورھا یکا به برخیامر .افتیش یافزا
 یزین ھمان چیرا ایز ،داند ھرگز بازپرداخت نخواھد شد یم

در  یا و منطقه یه مراکز جھانیاست که اھرم الزم را در کل
 یھا کمک درصد٣در افغانستان تنھا . دھد یارش قرار میاخت
اتحاد  یآن برا درصد٨٤بوده و  یبازساز یبرا یارسال یمال

  .کا بوده است یآمر یبه رھبر ینظام
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ر دفاع جانسون پس از شکست یمک نامارا وزژنرال رابرت 
است یافته با سیتوسعه ن یتنام به جنگ کشورھایبمباران و
   . رفت یبانک جھان
صرف  ٩٣تا  ٩٠ یھا ون دالر در سالیلیم ٣٧ا یکشور زامب

رداخت پارد دالر صرف بازیلیم٣/١که  یآموزش کرد ؛ در حال
مقروض در  یکشورھا. نمود یالملل نیران باد به بانک یبدھ

 درصد٦٠زان یمه ب ١٩٨٢سه با سال یدر مقا١٩٩٢سال 
  .اند  تر شده مقروض

ده شدن مازاد یمک یدار هیدر نظام سرما یشاخص اصل
ه افته بیتوسعه ن یه از کشورھا بخصوص کشورھایسرما

فروش  یعنی ،است یه داریمتروپل سرما یسمت کشورھا
ساخته شده از  یمواد خام به ثمن بخس و وارد کردن کاال

ھر چند در داخل ھر کشور توسعه . یه داریسرما یکشورھا
ان انتقال یه برقرار بوده و جریز سازو کار و نظام سرمایافته نین

سمت ه ب یه ایکوچکتر و حاش یو شھرھا ھا ه از روستایسرما
ساز و کار نظام  یعنی .ان استین کشورھا در جریمراکز ا
ان یز در جریطور مجزا نه ر بدر درون ھر کشو یه جھانیسرما
 یبه سمت کشورھا "هیان سرمایبا شاخص انتقال جر". است

ن یکه ا ییرند و تا جایگ ین نظام قرار میکشورھا در ا ،متروپل
با  یه داریسم و نظام سرمایالیروند برقرار باشد امپر

و  یلیا ،یدار هی؛ ماقبل سرمایاستبداد یھا تیحاکم
ھمانند  .ندارد یکار... ؛ سکوالر ویمذھب یو انحصار یا رهیعش
ا یاس ،نیالت یکایدر آمر یو استبداد ینظام یکشورھا یتمام
. رندیگ یه قرار میسرما یت نظام جھانیقا مورد حمایو افر
منعقد  یان با حکام عربستان سعودیپا یک قرارداد بیکا یآمر
ه به سمت یکه نظام صدور نفت و سرما یکند که تا مادام یم

ن شده یمصون و تضم یا ابد در برابر ھر حادثهیان یجرکا یامر
االت متحده توسط عربستان از ید اوراق بھادار ایخر یعنی .است

ره یشبه جز یاقتصاد ی؛ مھندس ینفت یمحل دالرھا
عربستان  ینفت یدالرھا. ت آن استیعربستان و حافظ امن

نھا صرف یشود و ا یاالت متحده میا یل وزارت خزانه داریتحو
عربستان  یشود تا برا یم ییکایکر آمریغول پ یھا رکتش

ت یحاکم ھا برالیزعم نئوله ب. اجرا کنند یاقتصاد یھا پروژه
 ،یجھان یجھت قرار نگرفتن در نظام تجاره بعث در عراق نه ب

ست یبا یک مستبد در رأس آن میت یت حاکمھجه بلکه ب
صدام  د گفت اگریاما با. )که مستبد ھم بود(شد   یسرنگون م

ھمانطور که  ،شد یم یوخ عربستان وارد بازیھم مانند ش
   .ھنوز بر سر کار بود ،کردند ھا یسعود

 یھا آنکه فرم یافته؛ جھانیر جھان دست یکا به تمام ذخایامر
دستورات باشد و  یکه مجر یکائیارتش آمر ،را اجابت کند او
مقام کا و یآمر یکه حام یالملل نیب یو بانک یک نظام تجاری

اگر کار . اختصاص دھد یوه را ب یجھان یر عامل امپراتوریمد
امد نوبت یاز دستشان بر ن یکار ،ھا ین و البالو دال ھا کن چاق
. ردیگ یرسد و ترور و توطئه در برنامه قرار م یم ایسات یعمل

 ،ا در شھر کارپایعنوان نمونه در کارخانه کوکا کوال در کلمبه ب
ه را یه را کشتند و بقیاز رھبران اتحاد یكی، ینظام یواحدھا

 ید به مرگ کردند و وقتیوادار به استعفا نموده و ھمه را تھد
ران در یا .رسد یکه آنھم کارساز نبود نوبت دخالت ارتش م

ه آربنز در گواتماال و سپس یزمان دکتر مصدق و کود تا بر عل
دخالت ارتش  یھا از نمونه یلیه دکتر آلنده در شیکودتا بر عل

 ییکا محل آموزش فن بازجویآمر یمرکز آموزش نظام. ھستند
 یعناصر دست راست یتمام ینظام یھا کی؛ شکنجه ؛ تاکت

   .در سراسر جھان است یکتاتورید یھا نظام
ست و یکند که پشتوانه آن طال ن یچاپ م یاالت متحده پولیا

و کاھش ش حجم دالر یندارد و با افزا یچ پشتوانه ایدر واقع ھ
کا یآمر یزان بدھیم. کند یب مردم جھان خرج میارزش آن از ج
 یعنی ،رسد یارد دالر میلیبه ھفت ھزار تر ٢٠٠٢تا آخر سال 

 یگریارز د یدالر بدھکار است و اگر زمان ٢٤٠٠٠ ییکایھر آمر
کا خواھد یآمر یاد امپراتورین آن شود ھمه بنیگزیورو جای؛ مثال 

  . دیلرز

 یت جھان که در کشورھایپنجم از جمعک ینسبت ثروت 
ت جھان که در یک پنجم از جمعیکنند به  یم یثروتمند زندگ

 ١٩٦٠در سال  ١به   ٣٠کنند از  یم ین کشورھا زندگیرتریفق
  افته است یش یافزا ١٩٩٥در سال  ١به  ٧٤به  

"  یل اقتصادیتعد یھا برنامه" تحت  ١٩٩٠تا  ١٩٤٨در سال  
 یتجار یھا ارد دالر به بانکیلیم ١٧٨افته یتوسعه  یکشورھا

ن ابعاد را یبا ا یدار هیز کردند که جھان ؛ انتقال سرمایوار یغرب
 یبانک جھان  یاجبار یھا هیبر طبق توص. ده استیخود نده ب

؛  ییارانه مواد غذایپول و با کاھش  یالملل نیو صندوق ب
د بودجه بخش بھداشت و سالمت و آموزش چنان یکاھش شد

 دمد و آن یم یاست که بر آتش فقر و گرسنگ یا محترقه مواد
 ١٩٩٢نتون و ال گور در یل کلیب. کند یور م شتر شعلهیرا ب

ثروت  یتمام درصد٤٠کا یت آمریجمع یباال درصد١گفتند که 
 یت باالیجمع یباال درصد١٠تار دارند و یکا را در اخیآمر
   .مالک ثروت آن کشورند درصد٩٠
اقتصاد کشور را کتف بسته  یعنیاقتصاد  یساززه و آزاد یبرالیل

بورس  یگر بازارھایو د" ت یوال استر" ار سوداگران یدر اخت
طور ه ب یبانک  جھان ١٩٩٢تا ١٩٨٢رد از سال یکا قرار گیآمر

 حال آن. ارد دالر سود برده استیلیم ١٢انه یمتوسط بطور ماھ
زان یمه ب ١٩٨٢سه با سال یمقروض در مقا یکه کشورھا

برجسته  لجر روزنامه نگاریجان و .اند تر شده  مقروض درصد٦٠
است که بر  ین جنگیا" د یگو یا میتانیون مستقل بریزیتلو

 یده ایچین جنگ با ابزار پیرا اید زینیب یمون خود نیزیصفحه تلو
ن یتلفات ا .آن وام است یراه افتاده است و سالح اصله ب

ش ین بیاست و ا ون کودکیلیم میجنگ شامل مرگ ساالنه ن
کا به عراق یست که در حمله اول امریاز دو برابر تعداد کودکان

ته شده شک شانپدران در زمان جرج بوش ١٩٩١در سال 
  "  .است

ت یغاه ب یشکله آنھم ب" فاجعه "  یدار هیظھور سرما
 – یاجتماع یدست زدن به مھندس یچپاولگرانه که برا

از  یو ترس ناش یمورد نظرش از درماندگ یا شهیر  یاقتصاد
ن جبھه چنان یدر ا یکند صنعت بازساز یاستفاده م ع یفجا
کند که معموال قبل از آنکه مردم منطقه   یع عمل میسر

و چنگ  یساز یخصوص ؛ص دھند چه بر سرشان آمدهیتشخ
  .مل شده و کار از کار گذشته است یتک یبر اراض یانداز
 یاقتصاد – ینبودن نظام اجتماع یمشارکتران با توجه به یدر ا

قرار داشت راھکار بازار  ھا دولت یرو شیکه در پ یتنھا راھکار
 یھا تیدن حمایدھا و کنار کشی؛ حذف سوبس یجھان

ه؛ آموزش و بھداشت و یحداقل تغذ یه امور حتیاز کل یاجتماع
شروع شد  یرفسنجان یبود که از دوره آقا ھا متیق یآزاد ساز

به اندازه  یو حکومت یدولت یھا آنآن مقطع ھنوز سازماما در 
کپارچه و متراکم نشده بود و لذا با یمتمرکز؛  یکاف

 یآقا ید حتیمتوقف گرد ھا طرح یاجتماع یھا العمل عکس
سال بر سکان سازمان برنامه و بودجه  ١١که  یزنجان یروغن

  .قرار داشت از کار برکنار شد 
نژاد تنھا  یاحمد یآقا یجمھوراست یبا شروع دوره دوم ر

  .که در مقابل دولت بود مجددا در دستور کار قرار گرفت  یراھ
عنوان گرفت "  ھا ارانهیھدفمند کردن " که  ین جراحیاما ا
ران دست باال را دارد و یدر ا یو مال ییه ربایکه سرما یدرحال
از  یکیران یو نا معلوم است و ا ینیر زمیاقتصاد ز درصد٣٠

دارد با   یاریدر آن گستره بس ییشو است که پول ییکشورھا
ده اقتصاد کامال  چند یپد یعنی یاردیلیقاچاق واردات چند ده م

توان  یرقابل شناخت را چگونه میرقابل کنترل و غیپاره و غ
  .جواب دھند ین دولتیست خود مسئولیبا یھدفمند کرد م

به شناسائئ  یازیده نیک پدیا جھت دادن و ھدفمند کردن یگو
در تضاد  یو عقل یه علمیو اول یا هین با اصول پایو اندارد 
 یھا دھک یبند تالش دولت در خصوص خوشه یحت. است

 یگانیاش با کجا پروندهینه  یون تومان ھزیلیمختلف با صدھا م
 یطبقات یکه نابرابر ینیب جیضر که است ین در حالیا. شد

 یه داریسرما یبه کشورھاران نسبت یدھد در ا یرا نشان م
ثروت  یو تراکم و نابرابردارد  یافته نسبت باالتریتوسعه 
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نه تنھا باعث گسترش فقر  ھا متیق یرھاساز. گسترده است
و زحمتکشان شده بلکه  یو فالکت در طبقه مولد اجتماع

گردد  یر خط فقر میباعث رانده شدن طبقه متوسط به ز
ن معضل یتر یره به اساسروزم ین حداقل زندگیکه تأم یژگیو

  .شود  یل میھر خانوار تبد
 یساز یجھان یرا در ھمان راستا ھا استین سیمجموع ا

 یه به سمت کشورھایان سرمایز شدن جریاقتصاد و سرر
دانست و  یدات داخلیع و تولیت از صنایمتروپل و فقدان حما

صنعت از جمله  یھا از عرصه یاریکه بس است ین در حالیا
اند و  با کامل مواجه شدهیبا توقف تقر هریو کفش و غ ینساج
  .برند یبسر نم یت مناسبیز در وضعین یمابق
ش یھم اکنون افزا یبھداشت ؛ سالمت ویپزشک یھا نهیھز
نه یھز .ندارد یمه و خدمات کاربرد خاصیب یھا افته و دفترچهی

دا کرده و فقط فرزندان یپ یطبقات یژگیز وین یآموزش
را  یلیتحص یمتول قادر به گذراندن سطوح باال یھا خانواده

من روابط یتوانند به  یز تنھا آنان میل نیداشته و پس از تحص
دا کردن شغل یقادر به پ یران دولتیان و مدیمناسب با کارفرما

  . ھستند
ه یران را در حلقه سرمایورود اقتصاد ا ھا استین سیمجموعا ا

کرد ین روین ایگزیجا .دھد یان مردم چرخش میزه ب یجھان
 یو فرھنگ یاسیس – یک برنامه توسعه اقتصادیتواند   یم
   .ردیقرار گ یمردم یھا و تشکل یل شوراھایو با تشک یمل
  
ل یر طرح تعدیدر مورد تاثد یتوان یا میآس دانا ییر یآقا -
ك صحبت یطبقات و اقشار مختلف مردم به تفك یرو
  د؟یكن
  
م كه یدان یم .به چند نكته ابتدا اشاره كنم :س دانایرئ

ار و یتنھا معن یالزوماً  یاز دارد ولیه به كارگر ارزان نیسرما
زه و عوامل یموضوع انگن جھت یبه ھم .ستیه نیزه سرمایانگ

د یھا با هین طور بود سرمایاگر ا .ده استیچیپه یسرما ییجابجا
در . كم توسعه كه كارگر ارزان دارد یرفت در كشورھا یم

 یدر كشورھا یه  خارجیدرصد سرما ٧٥ كه یحال
از دارد و ین یتكنولوژ ه بهیسرما. كند یافته حركت می توسعه

ن لزوماً موثر ییو استثمار، استثمار ھم با دستمزد پا یرو بھره
 یبا دستمزدھا ین نرخ استثمار گاھیشتریب .ستین

ن بحث یران این جھت است كه در ایبه ھم .استممكن باالتر
 یھا م جنبهھخوا یم یول ،درست است گرچهكارگر ارزان 

مك ك یبراھا را  ارانهین طرح یادولت  .ح بدھمیرا توضگرش ید
 .ستیه نین جدا از نظام سرمایبنابرا . دھد یم انجامبه دولت 

 یدولت یھا هیسرما ،یدار هیسرما یھا ن شكلیاز بدتره كبل
زه یتاریمل یدار هیسرماھم  یدولت یدار هین سرمایاست و بدتر

ن شكلش ھم بر حسب یزه شده است و بدتریشده  و بروكرات
به دولت  كه نیان یبنابرا. ران شده استیب ایتصادف نص

خاص داران  هیسرما به یطور كل و به كند یكمك م یدار هیسرما
 دھم چرا ؟ اوالً كمك به یح میتوض ،كند یمكمك ران ھم یدر ا

  ٨٩ارد دالر بود در سال یلیم ١٢٣كشور  یبودجه جار :دولت
اما ) در صفرھا ییصرفه جو یم برایگو یم ید كه دالریببخش(

عبارت است از تملك كه  دكن ینه میھزرا  یآن بودجه جار
تملك   .ین بودجه عمراناھم یعنی یا هیسرما یھا ییدارا
و جز  ھا روگاهینھا، سد ،ھا جادهمثل  یا هیسرما یھا ییدارا
، ھا یی، فروش دارایا هیسرما یھا یین تملك دارایبابت ا .آن

 یف و روشیر در تعارییتغ كین یا .دیفروش یم ود یداررا نفت 
انجام شد و به دست دكتر خوب  یبود كه در دوره خاتم

 هیھا و فروش سرما ییتملك دارا تفاوت مبلغ. فر یستار
 یجبرحاصل جمع  ین كسریا. شود یتواند موجب كسر یم
فروش با ؟  كنند یم گونه جبرانرا چ ین كسریا. نھا استیا

اوراق مشاركت  .میفروش یقبض م. یمال یھا ییدارا
د یھم خر یكی. میدھ یا مكھانقه به بیم و سند وثیفروش یم

 . میپرداز یمسال قبل را  یھا یبدھ یعنیھا است  ییدارا
جمع  یعنی، یمال یھا ییدارا درد و فروش ین خریتفاوت ا

ران یدر اه ك ،بودجه یان كسرھم شود یم ن كهیا یجبر
بودجه  ین كسریران سرزمیا .است یشه منفیھمبا یتقر

  . است
. میم كردیبه دو بخش تقسش یھا نهیث ھزیاز ح اپس بودجه ر

 ییدارا یھا نهیھم ھز یكیو  یجار یھا نهیھز یكی
را عرض  یجار  یھا نهیآن ھز. است یعمران ای یا هیسرما

ارد دالر یلیم ١٠٠ھا  هارانی یول .ارد دالر استیلیم ١٢٣كردم كه 
م و یھم اضافه كن ارد رایلیم ١٠٠، ١٢٣به آن د یبا  یعنی .است

 ١٠٠ارد كه یلیم ٢٢٣ شود یم ،میریبگ یھم جار اھا ر ارانهی
ارد یلیم ١٠٠در  ییجو ن صرفهیبنابرا .است ارانه بودهی آن یتا
 یبرا  ن توانیاگر ا.برد یم ا باالك دفعه توان دولت ریارانه ی ردال

صرف ، اگر ودر یباال م یتوان نظام د،وخرج ش ینظامبخش 
اگر به  د،بر یم باال  را یتوان بروكراس شود یجار یھا نهیھز

اگر البته . دنبر یباال مرا  یتوان عمراند نبدھ یعمران یھا طرح
اگر  یول .شود یم نهیھز  ھا رساختیز  یبرا دباشداشته ت ین

ز یموضوع چ ،اوردیب یعمران یھا در طرح ار ینه نظامیدولت ھز
به  دھد یم ار  یعمران یھا طرحكه  یھنگام .شود یم گرید
شود رشد  یم موضوعخودش،  یو نھادھامانكاران یپ

 دكه داررا  یاردیلیم ١٠٠ن ین ایبنابرا .یدولت یدار هیسرما
رود  یماقتصاد  یھا رگیدر مو  یبه نوع كند یم ییجو صرفه

 یدار هیكه سرما ییھا رگیمو ،شده تیھدا یھا رگیاما مو،
ن یبنابرا. ھستند آن یشركاا ی یدولت یدار هیوابسته به سرما

 .د درست استگفتن دوستانكه  ییھا من فكر كردم حرف
جدا از كمك ، كه به دولت شده یكمك :است یجور نیجمعاً ا

اش  شهیھم كه ر یل ساختارین تعدیست و اینه ینظام سرما
غ یاست و تبل یربومیغ سم و یالیو در دست امپر در خارج

 یشك. ھم الزم است یه داخلیمنافع سرما یاند برا كرده
 یطقر وقا یدولت یھا هیبا سرما یه داخلیست كه سرماین

چكار  ییجو صرفه یتا ١٠٠ن یاالن عرض كردم كه با ا. است
   .كرد ودش یم
كه  ه شدهنوشت ھا ارانهیطرح ھدفمند كردن   قانون در

به  یعنی .ه درازا بكشدسال ب ٥تا  ١د از یھا با ییجو صرفه
ن  یاز ا یمقدار دیوگ یم قانون  .طول دوره برنامه دوم زانیم

م یناد یاما ما م .برود ین اجتماعیھا به صندوق تأم ییجو صرفه
 دنآبگوشتش را ھم خوردرا  ین اجتماعیكه جلوتر سازمان تام

ل  یذد و گذاشتنل كردند یتبد یاجتماع نیتامبه صندوق آن را و 
ر ین وزیپولدارتر ،ر محرومان باشدید وزیبار كه ین وزیكه ا ،یریوز

خودش .  ر استیر مردم فقیوز رفه مر یوز .استخ  یتمام تار
مال امام  و دست من است، اد استیكه زن مقدار پول یگفت ا

ن ید صرف تامیاز آن با یب مقدارین ترتیبه ا. زمان است
اما . فش معلوم استیتكل ین اجتماعیكه تام ودبش یاجتماع

 ١٠ ،دنك یدا میتحقق پ اگركرده،  ینیب شیكه پ یبه لحاظ قانون
 یبرابرابر با قانون  یمقدار. استارد یلیم ١٠٠درصد از آن 

 ،یكشاورز یھانھاد یھا ارانهیمثل . بماند یباقد یباھا  ارانهی
 ١٠٠از محل  یپرداخت یھا ارانهیدرصد ١٥با ین تقریاكه  ظاھراً 

د بكنند و یتر كاال تول د بتوانند ارزانیكشاورزان با. ارد استیلیم
 ودش یمعطوف م ھم یمقدار .ندشاب انخودش ید سرپانبتوان

 یھا یریسوگن یا یدست آوردھاا ظاھر. به  رفاه
د در مور .ستین نیتش چنیاما واقع ،اند یستیالیسوس
 ،میاگر خوب دقت كرده باش ،ن قانونیا در یكشاورز ینھادھا

در كه  یدرصد ٩٥و  ٩٠ن آخوب شد به ( .ستین یف قطعیتكل
طور اگر  نیھم ).دشاشاره آمده  ھا ارانهی یقانون ھدفمند ساز

ست تازه اگر یپشتش محكم ن یكشاورز ید نھادھایدقت بكن
ھم  ین اجتماعیتام یبرا ند،ھم بدھ  یكشاورز ینھادھابه 
ھم قرار است تا  ٨٥ .اردیلیم ١٥  شود یم تا ١٠٠ن یاز ا ندبدھ

انجام سال  ٥اگر در  یعنی، سه سال یبه طور متوسط در ط
ن حاال یھم .شود یم ییجو صرفهارد یلیم ١٧ یسالشود، 

ارد یلیم ١٤نده یماه آ ا چھاریكنند در سه ماه  یم ینیب شیپ
ع یتوزھا  ن سالیبمبلغ ن ین ایبنابرا .درخواھند ك  ییجو صرفه

. دریگ یصورت م ییجو صرفه یدر ھر سال مقدار. ودش یم
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 دبپرداز ییھا كه پول استگر دولت قرارید یار خوب از طرفیبس
  . تومان ٤٤٠٠٠ قرار ھر نفر به

ك یدر احتماال دھد كه  ینشان م یفعل یھا نهیھز ینمودارھا
به نظرم  .استشتریب ییجو از صرفه ھا سال اول پرداخت

 اسم.میر بدھییتغ یكمد را یبارا » یشوك درمان« اصطالح 
. گذارم یم "یتوھم درمان"من  ان استیدر جركه را  یزیچ
 كه یابتدا پرداخت .جا كرد توھم جابهبا د یشوك را با یعنی
ج یبعد به تدر یول .است شتریب ھا ییجو از صرفه شود یم

ن تفاوت یو ا رود یمباالتر  پرداخت یاز منحن ییجو صرفه
ن شش یادر دولت  یدائمخالص و  یھا ییجو صرفه ودش یم

 یلیكه خ ودش یم ینیب شیحاال پ. میك سال و نی تا ماه 
توجه به ن با یبنابرا. باالتر رود یاز اول یدوم نمودارن یع ایسر

و واكنش مردم  انو واكنش كارگر یوحشت شوك درمانمراتب 
نظر من دولت  هب، ١٣٨٨سال  یھا تجربه ی محروم و واقعه

 یدرمان شوك. است نظر كرده صرف یدرمان نژاد از شوك یاحمد
و  دیچنان بزنرا د ضربه یگو یم او. دمن استیه معروف فرینظر
بگذرد و كار از كار  اند هاز خواب بلند نشدمردم تا  دینع بزیسر

 یساز لهیدفعه  كی ،باال دیببر اھا ر متیدفعه ق كی .شودتمام 
ش یافزاو داران  هیسرما ،یھا اتیحذف مالبا دفعه  كی ،ھا متیق

ان یبودجه را به ز یكسرعا یسربار فشار بر دوش كارگران، 
بعد از  یلیدمن خودش در شیكه فر یكار .دین ببریكارگران از ب

ك ماه بعد ی. ن بودیانجام داد، ھم ه سالوادور آلندهیعل یكودتا
من  یبرا .اعالم كرد من پزشك ھستمو رفت به آنجا از كودتا 

 ،داشته باشد ینیھر د .ستیض من كیكند كه مر ینم یفرق
ك نامه یاندره گوندفرانك شاگردش بود در ( .كنم یاش م معالجه

صورت كتاب ش به یھا پ سالكه من ھم  -سر گشاده
به  ینجوریا یھا ضیتو چرا فقط مر گفت - ش كردما ترجمه

 ضیمر یلیاز زمان آلنده ھم اقتصاد ش ؟یدھ یمطبت راه م
در  ینیرزمیادت رفته در زیدمن یفر یآقا :دیوگ یم او .بود

كه تو به درد  یگفت ،یكه حاال درست كردكاگو یدانشگاه ش
م ردبرگم مجبور شد .بود ییایلیزنم ش من  ...یخور یاقتصاد نم

 نكیك و ادكلن و عیش با لباسك نفر یدم كه ید ،یلیبه ش
ام و گفت من سناتور  یلیگفت من سناتور ش. برچشم

 یھا استیدمن و سیفرموقع وضع از ھمان )  ...ام آلنده
  .كشورھا روشن شد یقتل عام اقتصاد اش به نفع یشنھادیپ

در   ینگیدولت به لحاظ نقد؟ است یطور ران چهیا كار درحاال 
 یك طرف و فشار تورمیاز  یمت نفتینوسانات ق .بود افتادهدام 

درآمد دولت با  ینیب شیشود كه پ یگر موجب میاز طرف د
ن منابع یابه اما دولت  .باشددكننده یھاش ناام نهیھز ینیب شیپ

ن است یا یبرا دولت  ینگرانبه نظر من  .از مبرم داردین یمال
 یخود ین خصوصگذارا هیو سرما یدار هیسرما یكه منابع را برا
داران  هیسرما یو خاتم یرفسنجان یشمھا یحت.(انتقال بدھد
ھم  دولت نیا )ن را داشتندامتعلق به خودش یبخش خصوص
ن سبب یبه ھم. متعلق به خودش را دارد یبخش خصوص
 یمانكاران اصلیو پ یگذاران اصل هیسرما  ییھااست كه نھاد

د در یایارد ھم بیلیم ١٠٠ن یتمام اا ی یبخشپس اگر. اند شده
 یر نظامیوغ ینظام یدھاینه خر ،او یعمران یھا طرح
اش  رندهیدر واقع گ ،كه البته احتمالش صفر است یخارج

ل یدر چارچوب تعد.  است یخود یمانكاران و بخش خصوصیپ
ن یمنجر به ااست ین سیا  یساز یو بوم یاست ساختاریس

 یقبل یھا هیال.  ردیشكل بگ یدار هیسرماه نوظھور یشد كه ال
تحت فشار  ،دكه داشتن یو اقتصاد یاسیل اختالف سیبه دل

 بودند ییروھاین نھادھا ود یجد یھا هیال .دد قرار گرفتنیه جدیال
و  د ناكارآمد بودیه جدین الیا .شانیامتعلق به  یھا و شركت

د و یاین بییش پایھا نهیاز داشت ھزین. توانست سود ببرد ینم
 یادستمزدھ ن آوردنییپا، شن آوردنییپا  یھا از راه یكی

باال ھا  متیق یعنی یتورم یھا استین در سیو ا بود یواقع
  . نرودباال  و به آن اندازه دستمزده برود 

عقود  یھا وامبھره ارزان،  یھا دادن وام یگرین بود و دیا یكی
دولت  هچ یدرصد است، برا ١٢، ینه عقود مشاركت ،یا مبادله

 یروھایبتواند وام ارزان به ن كه نیا یداد؟ براانجام را ن كار یا

خواھد  یم ،آمدهدان یبه متازه كه  یسمیتالیكاپ. بدھد یخود
 یدور تا دور تھران پر از اراض .ارزان یھا نیزم تران .سود ببرد

 تران ،ن ارزانیاست كه توسط نھادھا تصرف شده است زم
 ی به اضافه. نوظھورھابه آن است و دادن  یارزان قدرت اقتصاد

،  یكارگر یھا گر سركوب تشكلید یكارگر ارزان و از سو كه نیا
در  یه بومیسرماھمراه با  یه خارجیسرمان یابه اضافه 

ن ژست و ید ایآ یكا بدشان میالبته از سند .ارشان باشدیاخت
 سمیبرالیو ل یآوره دموكراس امیپ یخارج یھا هیاداھا كه سرما

و  یخارج ی هیسرما. است دروغ ھستند یاسیكامل س
آن ھم ، خواھند یكا نمیندس ،دینگوعلناً اگر  ،یبوم ی هیسرما
 یھا استینھا در چارچوب سیپس تمام امستقل،  یكایسند

  .موجود انجام شد
زارعان و  ،دھقانان .میومختلف بگ یھا گروهدر مورد حاال 

ر از یار فقیبس یھا نینش هیر و حاشیار فقینان بسیروستانش
 ھا آنمصرف . دنناسوز یك چراغ می. برند یطرح فعالً سود من یا

ش و یبخصوص مصرف سوختشان كم است، گرما
 یلیخ ییگروھا نھایا. محدود است یلیخ انش شیسرما

به  ،ستیاد نیز ھا آنبر  یانرژ یھا نهین فشار ھزیبنابرا. رندیفق
 یتو ین سربازھاینھا بھتریا .ستینتومان  ٤٤٠٠٠اندازه ھمان 

 .دكن یفراھم نم ار یانقالب یروین نیفقر لزوماً بھتر .ندناابیخ
 ٤٤٠٠٠ن یا .شوند یزان میو آو وابسته دستان یچه بسا تھ

به را ن اكه خودش دساز یم یسربازان ھا آناز  ینجوریتومان ا
  . دھند یم مسركوبگر در واقع وا بر رانت ،راست یھا قدرت
و  یو كارگران متوسط شھركار یژه كارگران بیبه و ،كارگرانو اما 

كنند و كارشان و ساخت  یضرر م  به شدت یكارگران خدمات
نجا سفر یاتوانند از آنجا به  یكه نم است یشان طور یزندگ
 .گر استیشان طرف د ك طرف و خانهیچون محل كار  .نكنند

را شان  انهخ .را تحمل كنند یحمل ونقل شھر یھا نهیھزد یبا
 یازھاید به مدرسه بروند و نیبا انھاش بچه .ندبا گاز گرم كن

. ر خط فقر ھستندیتفاوت دارد، گرچه كم درآمد و ز ھا آن یزندگ
مطابق معمول مانند گربه  ییباال یھا هیال. كنند یم ضرر ھا آن

  . ن تورم سود ببرندیاند تا از ا ستادهیآماده و ا
ن ییار پایبس یھا هیالن استفاده ین است كه ایحرف آخر من ا

من  ینیب شیبحث و پ. دوام نخواھد داشت ییو روستا یشھر
خصوص به ه برا  ٤٤٠٠٠ن یاتواند  ینمن دولت ین است كه ایا
 ی در مسابقه .رسد كه باال ببردبچه  ،بدھد یواقع یھا متیق

 كه نیا یبرا. فتدا یبه عقب مو حتا پرداخت ش یافزا،تورم 
خالص  ییجو صرفه یواقع یھا متین است كه  با قیزم ایمكان

ثابت طور ھم  نیتومان ھم ٤٤٠٠٠ب اگر ین ترتیبه ا. را باال ببرد
آفتاب  د،اد كنیتومان ھم ز ١٠٠٠٠ آمد خوش یبرا یحت بماند، 

ن یاز ب كند و یم ریمبلغ را تبخ ن یفردا در واقع اتموز تورم ِ
 یروھاینھا نین است كه ایمن ا یھا گر از بحثید یكی .دببر یم

 ،گرید یا جایانتخابات  دان آمدن دریمبه  یشوند برا یم یخوب
 ییھا یبردار ن بھرهینن پرداخت چیكه از ا ییھا توسط روش

زنم، بلكه  یو افترا نم كنم ینجا جا اتھام وارد نمیدر ا.(كنند یم
 یعاتیدشمنان شا )كنم یم ندهیآ یمشروط برا ینیب شیپ
 ،اش نخورده شناسنامه یمھر تو یكه اگر كس سازند یم

اند  شتهر گذایعات تأثین شایا. دشو یاش در كنكور قبول نم بچه
عات ھم االن ممكن سر یشا .میھم بر صحت آن ندار یلیو دل
ه ین قضیدر ا یاسیس یھا آنیم چه جریناد ین میبنابرا .دریبگ

در بلندمدت  ینییپا یھا هیشوند و اما به نظر من آن ال یوارد م
د به خاطر ھمان یشا. ان مدت ضرر خواھند كردیدر م و حتا

  .رهیو غ یتورم یفشارھا
 خودش را یاسیس یاقتصاد روشنژاد ھم  كه  یدولت احمد 

دان آمد یم به میطور كه گفت مانھو داشت  یداشت و آمادگ
. به عھده گرفت را یل ساختاریاست تعدین بخش مھم سیاو
 ،بر سر نابود كردن منافع كارگران .دش دست زدنیه ھم برایبق

اما . اند ه با ھمیسرما یھا گروه ،ین سود حداكثریبر سر تام
ما ھم  ،وندند و از آن راهیپ یبه ھم م پراكنده یبارھایجوباز 

  .است یگریراھمان جور د
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ن طرح یا ییر اجراید تاثیم از دیھخوا یم یمیحك یآقا -
 در. دیصحبت كنمان یجامعه برا یكاریاشتغال و ب یرو
ص مصلحت نظام داده یمطالعات تشخ كه مركز یارآم
 یگریآمار د. كار ھستندیدرصد جوانان ب ٣٠ن االن یھم
كه حاال  .كار ھستندیدرصد زنان جوان ب٤٠ دیگو یم

اشتغال و  یرو یرین طرح  شروع شده چه تاثیا یاجرا
 یھا از دغدغه یكی نی؟ اداشته باشدتواند  یم یكاریب

  .استكارگران  یاصل
  

. دکن یشتر میرا ب یکاریو ب ددار یر منفیمسلماً تأث :یمیحك
م و بعد به سئوال یوگ یاما به دنبال بحث قبل چند نکته را م

 یرویھا را با ن ارانهیصحبت اولم بحث  درمن . رسم یشما م
 نداشاره كرد انصحبتش درس دانا یرئ یآقا. ح دادمیكار توض

د یبه نظر من، زادگاه تول. ستیكار ن یروین یتنھا عامل سودآور
ن بحث درست است كه یا. كار است یرویاستثمار ن ،سود
ه یک سرمایب ارگانیش ترکیافزا یو به طور کل یتكنولوژ یارتقا
 یول. بله، درست است. ردیگ یش سود انجام میافزا یبرا
ش ین حال باعث گرایدر ع یتکنولوژ ین ارتقاین كه خود ایھم

كار  یك جایدھد كه  ینشان م ،شود ینرخ سود مبه كاھش 
ن یعلت ا. آمده است نییلنگد و نرخ سودش پا یه میسرما

 یجا یكه تكنولوژ است نیش به کاھش نرخ سود ھم ایگرا
ن یا یدار هیسرماش یگرا یعنی. است گرفته اكار زنده ر یروین

ن آالت و مواد یو ماش یتکنولوژ(ه ثابت یاست كه در آن سرما
سبقت ) کار یروین(ر یه متغیاز سرما...) ه و ساختمان ویاول
مثالً به . رود یم ه باالیك سرمایب ارگانیترك یعنیرد، یگ یم
ل یب كی ،بکنند انجا ریل و کلنگ ایكارگر با ب ١٠ن كه یا یجا

كارگر انجام  ٥كارگر با  ١٠ ین کار را به جاید و ایآ یم یكیمكان
 یكیل مكانیل از بین دلیبه ادار  هیبه نظر من، سرما. ددھ یم

 نیاشكال كار ا یول. دببرباال كه سودش را  دكن یاستفاده م
د انجام یکارگر از روند تول ٥مت حذف ین كار به قیكه ا است

 یا یدار ارزش اضاف هیسود سرما یو چون منبع اصل ودش یم
ن یحذف ا ،کشد یرون میاست که او از جسم و جان کارگران ب

ش به کاھش یدار گرا هیشود نرخ سود سرما یکارگر باعث م ٥
گر ید یھا را از راه یش نزولین گرایدا کند و اگر نتواند جلو ایپ

کند و ورشکسته  یافت م یرد نرخ سودش به طور واقعیبگ
در واقع در . یدار هیخود سرما است در ین تناقضیا. شود یم

انسان  یبه جا ین شدن تكنولوژیگزیجا یدار هیچارچوب سرما
جا  نیو ھم شود یمش به كاھش نرخ سود یباعث گرا ،زنده

گه در صحبت ینكته د  .ودش یدا میاست كه سر وکله بحران پ
 یرویه نیزه سرمایار و انگین بود اگر تنھا معیس دانا ایرئ یآقا

کار ارزان  یروین یدارا یه به کشورھایسرما ،کار ارزان باشد
ه یکه در سرما است نیااتفاقاً درك من . كرد یمھاجرت م

 ییبه مھاجرت به کشورھا یقو یشیگرا ییو اروپا ییکایآمر
كه  یا یچرا كه اساساً قدرت اقتصاد. ن وجود داردیمثل چ

شبه  یكار ارزان و حت یروین از آن برخوردار شده معلول نیچ
 یارزان است که قدرت یاردیلیکار م یروین نیھم. گان استیرا

جاھا در  یلیاالن خ. است انداخته به ھراس اكا ریچون امر
د یخواھند کارگران را تھد یه داران میسرما یكا و اروپا وقتیامر

نازل بکنند به  یشتیط معین به شرایبه اخراج و در واقع تمک
م یبر یما م اه مان رید سرماین نکنیاگر تمک :ندیگو یم ھا آن

کارگران تن  زیاتفاقا در اکثر موارد ن. ...و یا اندونزین یا چیھند 
 یبرا مسالهن یش بود كه ایك ھفته پین یھم. دھند یم

 یت کارگران رایكردند و اکثر یریگ یرأ. ش آمدیات پیکارگران ف
ات یتر کار کنند به شرط آن که ف ط نازلیدادند که حاضرند با شرا

ھا ھم مطابق  هیاتحاد. ا منتقل نکندیه اش را به آسیسرما
داران را بدھند  هیمطلوب سرما یرأمعمول از کارگران خواستند 
ش دستمزد و ساعات كار كمتر یو گفتند حاضرند از افزا

ه اش را یات سرماینظر كنند به شرط آن كه شرکت ف صرف
  .  منتقل نکند و باعث اخراج کارگران نشود

 ودش یمربوط م ھا ارانهی یتا آنجا که به بحث ھدفمندساز
دولت  یھا ه بخشن ھمیب یتوافق كیم كه یوم بگھخوا یم

ھا را به زخم  ارانهیوجود داشته و دارد که درآمد حاصل از حذف 
طور  ھمون. دو داریناترن کار چند آلتیحاال ا. بودجه بزنند  یكسر
 یتوانند آن را صرف بودجه عمران یم ندس دانا گفتیرئ یكه آقا
د وارد یاست که ما با یینجا جایا. یا صرف بودجه جاریکنند 
ا دست کم بخش عمده آن را صرف ین درآمد یم اییبگوم و یشو
دولت را  ی قهید ینجاست كه ما بایا. دیش دستمزد کنیافزا
ا ی ھا ارانهیاز حذف  یم که درآمد ناشیم و از او بخواھیریبگ

بودجه  یحداقل بخش عمده آن را صرف آن قسمت از کسر
ما به دولت . شود یکند که به دستمزد کارگران مربوط م

ارد تومان از یلیم ٢٠٠٠٠ ییوگ یخودت م. یم درآمد دارییوگ یم
از آن را به  یار خوب، بخشیبس. شود ین طرح حاصلم میا

ش یافزا یناتو یل نمیبه چه دل. ش دستمزد اختصاص بدهیافزا
پارسال كه . شتر استی؟ االن که درآمدت از پارسال بیھبد
با . فه شدھا اضا درصد به دستمزد ٢٠ن درآمد وجود نداشت یا

درصد به  ٢٠شتر از ید امسال بین درآمد مسلماً بایاحتساب ا
است كه دولت  ین حساب شفافیا. وددستمزدھا اضافه ش

ن یھدف از ا هد كیوگ یم دخودش دار. ودمنکر آن بش دناتو ینم
. ودد دولت بشیارد دالر عایلیم ٢٠كه مبلغ است  نیطرح ا
ر است و مردم یمملکت فق دیوبگ دناتو ین، دولت نمیبنابرا

نژاد خودش آمد  یاحمد.  میم كنیبا ھم تقس اد فقر رییایب
م ییوگ یما ھم م. استاز كاال دولت پر  یانبارھا  :گفت
دولت پر است از کاال و اگر ثروت از  یارخوب، اگر انبارھایبس

 یدین مملکت از سفیدر ا ود،ر ین جامعه باال میسر و کول ا
د از یذغال وجود دارد، چرا فقط ما کارگران با یاھینمک تا س

پر از  ید از انبارھایم؟ چرا من كارگر نبایب باشینص ین ثروت بیا
که  یطین، در شرایب داشته باشم؟ بنابرایدولت نص یکاال

 یپر از کاال یدولت آشكارا از وجود ثروت در جامعه و از انبارھا
ن یود را از اد سھم خید ما کارگران ھم بایگو یخود سخن م
ش دستمزدھا یم و در قدم اول خواھان افزایثروت بخواھ
  . میش درآمد دولت شویبراساس افزا

نژاد در  یاحمد یآقا یھا از مصاحبه یکیکه در  یگرینکته د
دھک  ١٠ن بود که از یوجود داشت ا ھا ارانهیباره ھدفمندکردن 

برند،  ین طرح سود مین از اییدھک پا ٦ران یت ایجمع
 یك کمید یھم با ٩و  ٨ یھا سر و دھک سربه ٨و  ٧ یھا دھك
 ید با کمیصرف نظر از دھک اول که شا. كنند ییجو صرفه

ش از حد یار نازل و بیل سطح بسیتسامح بتوان گفت که به دل
اش ممکن است  یزندگ یھا نهیش ھزیاو افزا یزندگ ییروستا

شود، با شود سر به سر  یکه به او داده م یا یارانه نقدیبا 
از  ٦و  ٥و  ٤و ٣و ٢ یھا توان گفت که دھک ینان کامل میاطم

ره جان یم از شیشوند و ھمان گونه که گفت ین طرح متضرر میا
نجا بحث یدر ا. خته شودیب دولت ریشود تا به ج یزده م ھا آن

ط ید طبق شراین باشد كه چرا من باید ایشرو بایكارگر پ
 ید زندگیخواھ یرا مكنم؟ چ یش زندگیسال پ ٥٠ ییروستا

ا چون ید؟ چرا؟ آیل كنیش را به من تحمیسال پ ٥٠ یدر روستا
د یرسد جسم و جان من با یاش نم دار به سود مطلوب هیسرما

ا یاش برسد؟ آ ش فرسوده شود تا او به سود مطلوبیش از پیب
 ید من را به زندگیخواھ ین است که مین طرح جز ایا یمعنا
دار را فربه و چاق و چله  هیتا سرماد یش برگردانیسال پ ٥٠
است كه به نظر من كارگران  ییھا نھا ھمه پرسشید؟ ایكن
جواب  ھا آند جلو دولت بگذارند و دولت موظف است به یبا

  .دھد
شما . پاسخ آن کامال روشن است. اما در مورد سئوال شما

درصد  ٣٠ن االن یص مصلحت گفته ھمید مجمع تشخییگو یم
مسلما  ھا ارانهی یطرح ھدفمندساز یبا اجرا. کارندیجوانان ب

داران   از كارخانه یبعض یاالن صدا. شود یشتر مین درصد بیا
. ل كنندیشان را تعطیھا ند مجبورند كارخانهیگو یدرآمده و م

ھا  كارخانه نیم كه به ایا آماده كرده ییھا د بستهیگو یدولت م
ارانه یچون  ،نبرندباال شان را یكاالھا  متیق نھایم كه ایبدھ
ادتان باشد ین طرح اگر یا یاما قبل از اجرا. رندیگ یم یدولت

دست دولت  یدار خصوص هیسرما یعنی. ھا رفته بود باال متیق
خواھد بخش  یدانست دولت در واقع م یرا خوانده بود و م
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  ١٢    كانون مدافعان حقوق كارگر                              كارگران یر آن بر زندگیو تاث یطرح تحول اقتصاد یبررس: یزگرد اقتصادیم
 
دشده در جامعه را بكشد به طرف یتول یاز ارزش اضاف یشتریب

ل ین دلیبحث ارزش افزوده دولت به ھم تضاد بازار با آن. خودش
. د باالیك دفعه كشید كه یدید یك مقطعیا دالر در ی. ش آمدیپ

. ارز را گرفته اند یجلو گران یاسیاالن ھم به ضرب اھرم س
. تومان ١٥٠٠ یرسد به باال یجاد شود دالر میمنفذ ا یاگر كم

 ش را گرفته است،ین افزایواردكننده جلو ا یبه نظر من، الب
ک سو، یاز . ن دالر االن به نفع واردكننده استییمت پایرا قیز

خود را  یمت تمام شده کاالیدکننده کوچک مجبور است قیتول
 یش کاھش میش از پین کار قدرت رقابت او را بیباال  ببرد و ا

 یکاریاو و ب یدیل واحد تولیت منجر به تعطیدھد و در نھا
در سطح  یحت ید داخلیگر، تولید یشود و، ازسو یکارگران م

کند، که خود بازھم باعث  یفت میواردات ش یکالن به سو
  . شود یکارگران م یکاریب
  
كه وجود دارد  یكساناحتمال اعتراض خواه  وطن یآقا -

طرح  یاجرا یفردا .شوند ین طرح متضرر میحاال از ا
مت یش قیم كه به افزایدارھا را داشت ونیاعتراض كام

در چند شھر مختلف تجمع كرده  ول اعتراض یگازوئ
ل را یگازوئ یمت قبلیدولت آمد به اصطالح ق .بودند

 ییاین كه مزایھم مثل اد كرد و حاال یك ماه تمدی یبرا
ن درآمده اشیقائل شد كه صدا ییھا یمرغ دار یبرا
ھا را شما به چه صورت  ن اعتراضیانداز ا چشم .بود
از آرامش و ه داد یدولت در دو نوبت اطالع ؟دینیب یم

  تشكر كرد؟مردم 
  

ل انجام گرفت، یمت گازوئیق تباب از ینینش عقب: خواه وطن
دارھا حركت  ونیدر ھفته اول كام .انجام گرفت یاعتصابات یحت
مثالً اگر شما  .ودحق نداشت اصالً بر یكس. كردند ینم

 ،یوبر یتوانست یبود نم یونت ھم خالیو كام یبود یاصفھان
سه روز اول تمام . یبار بزن یتوانست یشھر خودت م یبرا فقط

نداشتند و  ند رامت بدھیند و قنبار بز كه نیاھا اصالً اجازه  انهیپا
است  نیھا فقط به خاطر ا ینینش گونه عقب نیا. دادند ینم
د كه نقل و یقرار گرفت و د یه خودش مورد اعتراض جدك

از  .جابجا بشودد یبا ییمواد غذا .است دهیانتقاالت خواب
 یرو .شد یر میسرازبه شھر د یشد با ید میروستاھا كه تول

  . كرد ینینش ن اساس عقبیا
 مسالهنم مطرح كنم یب یاز میكه به اصطالح ن ین بحثیتر عمده

 ،میكن یم صحبت میكه االن دار یفصلن یدر ا. دستمزدھاست
ك ین به جلسات است و ام ك چشمی یمعموالً ھمه ما به نحو

 یدر سال كارم ینیھاست كه بب گرمان به روزنامهید چشم
 یدیا مقدار عیچند یپ یمان میبرا یا نسخهچه حضرات د یجد

معموالً ھم طبق . كنند، چه مقدار است ین مییما تع یكه برا
 ندكن یمك خانواده چھار نفره را حساب ی یھا نهیھز ،قانون كار
نه مسكن و یمثل ھز ییھا نهیھز ،هیدررفتن از قض یو عرفاً برا

زنند تا به اصطالح معروف اقالم مورد  یره را معموالً خط میغ
ن و یانگیك میبرسانند و  ٣٠است به  ٥٠را كه اگر  یاز كارگرین

ماندن و زنده  ین فقط باقیانگیطبق آن م .گرفته بشود یمعدل
 در. ینقدر دستمزد داریآقا ا :دنیوبودن من را حساب كنند و بگ

تا  ٧٠ن یب .ن استیت ھم ھمیمطرح شد واقع ھم كه یبحث
ن یبزرگتر یعنید دست دولت است، یتولو  درصد كارخانجات ٨٠

بخواھد حقوق  ین اساس وقتیا بر. دار ما دولت است هیسرما
االن ما . كننده خودش است ن پرداختیبزرگتر دش بدھیرا افزا
 یھا ھا بزرگ و كارخانه كارخانه .میدار یمتعدد ییھا كارگاه

ما در دست  یھا ت كارخانهیاكثر یم، ولیدار یكوچك خصوص
دانند  یكه آمار اطالع دارند بھتر م ییھا آن. چرخد یدولت م

ھر . میدار یت دولتیا مالكیدرصد  تملك  ٨٠تا  ٧٠ن یقاً بیدق
و چه دوستان  یندگان خودساخته كارگریساله معموالً چه نما

عنوان حداقل  را به یھر كدام مبلغ یفتگان كارگریخودش
د حقوق و دستمزد یبا دیگو یم یكی. كنند یاعالم مدستمزد 

تومان  ٥٠٠ما د یوگ یم یكی تومان شود، آنون یلیك می
شه یاست، ما ھم نیعرف ھم ھمو است  یكاف .میدھ یم

ھمه ما ھم عادت ،  میكن یم ك جورحساب وكتابیذھناً 
 محاسبهم یدار یر مبھا را  ه حقوقیم بالفاصله پایا كرده

 ٢٠اگر  ،شود ینقدر میاش دستمزد یافزادرصد  ١٥م با یكن یم
ھا آخر  ن كش و قوسیتمام ا در. ..شود  ینقدر میدرصد بشود ا

نده یدرصد و نما ١٠نده دولت كه مثالً گفته بوده یسر نما
ته خط نه . درصد ٢٥ت مثالً گفته بوده یكارگران ھم كه در نھا

ش یافزادرصد  ١٠.٥شود  یم ،شود و نه حرف آن ین میحرف ا
حقت  .حرف نزن. ت را بكنیند كه زندگیگو یبه ما م و حقوق

م به ین ھم نداریشتر از ایب، ادت ھم ھستیز. استن یھم
  . میدھ یم وت كه به یعالوه سنوات

امسال من برعكس نظر محسن كه معتقد است كه چون سود 
و در  كه تا االن گرفته ینیا پول بنزیآورد  یبه دست م یشتریب
 ،شروع شده یطرح ھدفمند یاجراكه  ین چند ماھیا نیا
 .نمیب یرا نم یانداز ن چشمیمن چن ،بدھد یشترید پول بیایب

دولت ن یادتان باشد ایاگر  .معكوس استه یقضم یوگ یمن م
، آخر اردیلیم ٤٠تا و  ٢٠با مجلس دعوا داشت سر  یوقت یحت

شان قبول كرد كه ید و اكر ینینش عقبكه  مجلس  یسر وقت
ن كار را یخواست ا یكه م یبدھند زماناو  ارات را بهیھمه اخت

ه یكش و قوس قض .ه ماه از سال مانده بودن ،انجام بدھد
كار  ید به شش ماه از سال و بعد كش و قوس عملیرس
 ٦٠ یخواھ یم یب شما وقتخ. د به چھار ماه از سالیرس

در شش ماه  می، اگر بخواھیكنم ینفر تقس ٦٠ن یتومان را ب
اگر در سه ماه  یك تومان، ولی یافتد نفر یم میم كنیتقس
را  ن مقدار پولیا یعنی. دو تومان یشود نفر یم میم كنیتقس

گرفتم كه االن من  یمبلغكرده و م یتقسچھار ماه آخر سال در 
 ٨١٠٠٠كارگر داده دو ماه به من ِ یبرا. استتومان  ٤٠٥٠٠
زمان را  كه نیال یشده به دل شتریبمبلغ . شده است تومان

ش حقوق را مطرح یاالن ھم كه بحث افزا .ه اندكش داد
 دار هیدكننده و سرماین تولیتر بزرگ، چون خودش كنند یم

كه من  یوقت. شود یمتضرر مشتر یاز پرداخت مزد ب است،
 د وكه دار یجواب ،آن گران شده ،ن گران شدهیم ایوگ یم

ن است كه یدھد، ا یبستن دھان من ارائه م یبرابالفاصله 
ل، آب، یمن نه تنھا پول گازوئ. دھم یپول نانت را ھم من جدا م

بلكه حساب كردم پول نانت را ، ما تومان داده ٤٠٥٠٠گازت را 
 ،تین سرجایبش .حرف نزن رگیپس د .ام تومان داده ٨٠٠٠ھم 

  .كارت را بكن
م كه یاوریفشار ب كنم ھرچقدر كه ما یاتفاقاً من احساس م  
ن یا ایآ ی، ولین پول را به من دادیدرسته كه اصطالحاً ا ،آقا

كه دارد ھست  یتورم موجودمن در  یبقاپول متضمن 
 نیقبل از ا ؟رمیگ یرا مقبل كه ھمان حقوق  ی؟ منتركد  یم

ھا  ارانهی كه نیادو ماه قبل از  یكیود، شھا اعالم  ارانهیكه 
ن حقوق یمن با ھم ،تورم شروع شده بود شود،اعالم 

د پارسال یدر ع یتر نیك سفره رنگیدر واقع  یتومان ٣٠٣٠٠٠
ور دو سال یشھر درگرفتم  یكه م ین مزدیا با ھمی. داشتم

االن  یول. كردم یم یزندگ انهاصالً شاھنسبت به االن ش یپ
خواھد ماند و من تا شب نمن  ید براین مزد  تا شب عیھم
ازش  یچیف كنم ھیره را ردید لباس و پوشاك و غید كه بایع

ھا  ظاھراً  ارانهین ھدفمند كردن یكه ا نید بر ایمز. نخواھد ماند
 یدرمان یھا نهیھزدر ،بھداشت ل دریتعد .ستیل تنھا نیدر تعد
به اصطالح  یعنی. من ھم شده است یلیتحص یھا نهیو ھز

ما به  دنیوگ یا اصطالحاً میشود  یده گرفته میناد ٤٣اصل 
م بھتر یرا اجرا كن یقانون اساس  ٤٣م اصل یبتوان كه نیاخاطر 

دن یبخش یعنی ٤٤اصل  .میرا اجرا كن ٤٤است كه اول اصل 
ن وسط یا. خودشان یھا یبه نور چشم یاموال عموم یتمام

 .ده استیفا یب زنم، یزور مش حقوق یافزا یبراھر چقدر من 
طرف زمان به زمان  نیبه ا یرفسنجان یكه از آقا یرھاورد

را   ینفر ٥ یھا ارگاهكن مرحله یاولدر آمد و امثال من  من یبرا
دار  هیسرما مییبگو میخواھ یم یعنی .برداشتندمه یاز شمول ب

 ،یتا كارگر دار ٥ تو:ند یگو یم به او .كشدنفس ببھتر د یبا
 یر نمیان سیر آقایدند نخید .یبدھمه ید حق بھخوا ینم

ه سنگ انداخت یسرما. دارند یریناپذ یریس یشوند، اشتھا
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ده نفره را ھم از شمول  یھا كارگران و كارگاه ی سر سفره
تك  كنم تك یمن فكر م. آمد یخاتم یآقا. قانون كار خط زدند

كه به  یف مستضعفعن مستضآند اصطالحاً یآ یمكه  ییھا آن
 دركه قانون داشت،  یتیحما یھا ا جنبهیشد  یما گفته م

 ینده، ولامدست نخورده كتاب در ھا  جمله صورت بها یكالم 
 یت كارگریاز حما یا ن جنبهیكوچكتر ،ایقضا یطه عملیحدر

 ین برااكه خودش را یسه شكلِ آن  ی، حتدندار یوجود خارج
، یاسالم یھا انجمن یعنی، قبول كرده بودند یتشكل كارگر

 ،در قانون كار ھم آورده كه یو شورا یندگان كارگرینما
نھا اصالً انجام نشود و مورد یكه ا است نیا انشیسع
كه شما مثال  ییران خودرویخود ا. ردیقرار نگ یبانیپشت

ود دوستان واحد خ .ه استین قضیتر ا نمونه مشخص ،دیزن یم
 یند برایآ یم یه ھستند كه وقتین قضیتر ا ما نمونه مشخص

ند، یآ یمجلو   ،كشند یكشند، زحمت م یكا عذاب میسند
برند،  یرا م یكارگر یھا ندهیلب نما یبر غ موكتیبا ت یجور چه

كه  ھا آن ند،یآ یم یجھان یندگان كارگرینما یو بعد ھم وقت
به عنوان  ھمان موسسه خودشاندربرند  یم ار ،غ دارندیت

از  یاتیھش یھفته پاتفاقا  .كنند یم یكارگران معرف ی ندهینما
نشان  ھا آنبه روزنامه كار و كارگر را ن یھم ،  آمده بود خارج

 ینده كار و كارگرینجا نمایاند كه بله ا به و چھچه كرده دادند و به
  ...و ھست

اگر  ،ید اگر نگاه كرده باشیكه اگر شما باز كن یا روزنامه  
تا سه دو دارد كه ٣ ی ك صفحهیكه  ینیب یم ،یاھلش باش

نصف صفحه  رآن ھم د، قیار رقیتا حد بس یمسائل كارگر
ن بابت یدار از ا جھت .دار ھم اطالعات نه جھت نآ. وجود دارد

كارگر بودن  یمدع، ینده كارگریبه عنوان نما یگم كه وقت یم
. دگاه خودم نگاه كنمیرا از د یكنم ھر چ یم یسع  ھستم،

ھر كس ، ار منیدگاه خود شد یھر كس از د یبه قول مولو
  .است یشكلن یال یل گفت  فیدست زد به گوش ف

كه  ین ظلماتیا یتو یكین تاریا یمن ھم از نگاه خودم تو  
وجود ندارد و  ییچ چراغ راھنمایھو اند  جاد كردهیمن ا یبرا
ت راه خودم را روشن یزنم و با كبر یكه خودم ھم زور م یوقت
كتر یوزند تا راه من تار یسرد م یبالفاصله بادھا ،كنم یم

. شترید بر سود بیمز ؛است سنگ خوردن من به یبرابشود 
 كه نیا یوجه به تالف چیشترند به ھیدنبال سود ب كه نھایا یبرا

به كارگران  یش حقوقیم افزایایب ، پس رود یمباالتر چون تورم 
 است نامزد من به توم: دفعه قبل گفتم. ندندار ، اصالبدھم

ج فارس یا ناخواسته با فوب خلینه من خواسته یھز یول
 .شود یحساب م

  
قانون  ٤٤و  ٤٣خواه به اصل  وطن ی، آقایثقف یآقا -

ن طرح یم كه ایم بدانیخواست یم. اشاره كردند یاساس
 یا نهیھا چه ارتباط زم ارانهیا حذف ی یل ساختاریتعد

اصل  ایآ ؟كشور ین رسمیو قوان یقانون اساس بادارد 
  ؟استز گذاشته ابن برنامه یا یبراراه را  ٤٤

  
شروع  یمولو از یشعر بخش از صحبتم را بان یا :یثقف
  :د یگو یکه م کنم یم
  یبود ورواق مھتر یسردر   - یبر در یسحور زد یم یكیآن  
 یک یگفت اورا قائل -را به جد  یزد سحوریمه شب مین 

  مستبد
ک شد صبح ینزد من نزد - مه شب ین دم بر تو نیگرچه ھست ا

  طرب 
ش چشمم روز یشبھا پجمله  -. روز شدینزد من پ یھرشکست

  شد 
 كه نیا یا قانون نوشته شده برایبحث بوده كه آن یاھمواره  

قانون نوشته شده كه سر مردم را كاله  كه نیاا یاجرا بشود 
 یطبق توالم یعتاً اگر ما بخواھیطب .دوا اجرا نشیبگذارند 

اصل . ٤٤اجرا شود بعد اصل  ٤٣ د اصلیاول با ،میحساب كن
 خدماتتمام  ٤٤اصل .روشن و واضح است یلیھم خ ٤٤

نھا را متعلق به یا وتمام حمل و نقل ،یانرژ ،مثل برق یعموم

 ی، دولتیخصوص :كند یش مسه بخو اقتصاد را داند  یمردم م
عموم است ت یمالكدر ییربنایز یھا بخش ی ھمه. یتعاون و

ك یرا با  ٤٤قت اصل یدر حق. ار دولت استیكه به امانت دراخت
قت یدر حق .را حذف كنند ٤٣ر دادند كه بتوانند اصل ییتغ مانفر

ن ی، تامین اجتماعیھم كه تامرا  ٤٣اصل كل  ن تبصره یبا ھم
را  ،ھست نھایو امثال ا یآموزش و پرورش مجان مردم یكار برا

آموزش و پرورش  ٤٣اصالً به طور مشخص در اصل  .ن بردندیاز ب
 ین اجتماعیتام .باشدد یھمه با یبھداشت برا .گان استیرا
كه اصالً  یزیچ ،ھمه یجاد اشتغال برایا .ھمه باشد ید برایبا
مختلف  یھا جالب است که جناح .ستیا صحبتش نیگو

ن خالف قانون  آشکار را به یا یھم ھرکدام به نوع یحکومت
 یقانون اساس ین راحتیبه ا یوقت .د کرده اندییتا ینوع

من . د داشتیبا یانتظارگر چه یکنند د یخودشان را نقض م
ن یاساساً اكه بكشانم ن یبه انجا یله را از ااخواھم مس یم

 با، که ھا ارانهیا بحث حذف ی یل ساختاریبه اصطالح تعدبح ِ 
 ؟ھست یا هال، مشرف به چه مسكنند یاجرا مآن را دادن پول 

به اگر واقعاً  ؟اش چگونه است ندهید و آند چه كار بكننخواھ یم
ش بروند چه خواھد یپ ،روند یش میكه دارند پ یبین ترتیھم
ما . مطرح كردند یبحث دھك را دوستان به درست ؟شد

 ییھا ماه گذشته از بخش دو یكیم در یھم داشت ییھا گزارش
ا از ھنیآباد اھواز كه ا مثل شلنگ ایو،ستان بلوچستانیمثل س

ن مطلب كه در یا(.كنند یبرق امام به قول معروف استفاده م
ل استقرار یه از آن دارد كه در اوایج است كنایمردم را نیب

 )داده شده بود یوعده برق و اب مجان یاسالم یجمھور
ستان مردم یدر س یحت .دھند یآباد پول آب ھم نم شلنگ

آورند كه پول آب  یآب م ،یر عمومیر پارك و شیروند از ش یم
 که ین پولیاست ا یعیطب )چون اصال ندارند كه بدھند.(ندھند

د خواھ ییھا ذبهاك جی ھا آن یكنند در درجه اول برا یپخش م
د یكنند با انقالب سف یسه میھا آن را مقا یبعض( .داشت
تمام آن  ،ھا آنبا دادن پول به  که استن گام ین اولی، اما ا)شاه

 ھا آن یپول كه برا .كشند یه میھم به مدار سرما ادھك ر
د یپول را با .كاال بخرندد پول بدھند یبا بلکه ست،ین یخوردن

ن انجام ییپا كه آن دھك ین كاریاولن یا .بدھند خدمات بخرند
 یلیثالً موبام، خرد یم ییدھد كاال یپول را م .دھد یم
 یستم اقتصادیبا س. كند یخرجش م یجور كی .خرد یم

ع به دست یسر یلین پول خیام یكه ما داروحشتناك  یطبقات
كنندگان كاالھا  كنندگان خدمات و عرضه ھا و عرضه دكنندهیتول
وابسته به دولت و  یھا كه اكثراً ھمان شركترسد  یم

 ،ن گردشیادر  .ھستندشده  یاختصاص یخصوص یھا شركت
كه رسد  یم یبه دست كسان یبه سادگو راحت  یلیپول خ

تر  بزرگ ھا آن یدست دارند و به راحتمھار اقتصاد را به 
ن یبفھمند ا ھا آنكشد تا  یطول م یك مدتیحتماً  .شوند یم
ست جز بدبخت كردن ین یزید چیآ یكه به دستشان م یپول
ش یب را ھا آنبرند و  یم ھا آنرا به درون  یمصرف یزندگ .ھا آن
 ینینش ر كوچیمثالً عشا .دكشان یم هیبه مدار سرماش یاز پ
نھا یاغلب با ھمان گوسفند، گاو و بز ا ،رندیگ ین پول را میكه ا
 ،آورند یھا م ھا و كوه چوب را از جنگل ،ندنك یه میتغذ

كه پول به  یوقت .ندنك ین میتام یجور نیشان را ا سوخت
ه بر ین پول به مدار سرمایشان برسد قطعاً مجدداً ا دست

جاد یا ھا آن یدر زندگ یفیر كیین پول تغیاد واننگرد یم
 یت زندگیدوباره به ھمان وضع ھا آن یاز مدت بعد .كند ینم

 گرید. دیجد تیموقعن بار با یا یمنتھ ،گردند یخودشان بر م
طور  نجا بهیآنچه كه ا اما .اند ه قرار گرفتهیقاً در مدار سرمایدق

ن یاده كنند و چنیرا پ ین طرحیكرد كه چن یم جابیمشخص ا
 استد من یمعروف فر یتئور آن یبر مبناگمانم  ،را بكنند یكار

 یطرح اقتصاد ین زمان برایكه بھتر دیوگ یكه به اصطالح م
ن است یه ایواقع قض .ن استیزم یاست كه خون بر رو یزمان

 ،ن سال گذشتهیكه بر جامعه وارد شده بود در ا یكه آن شوك
كه شده بود و مردم به  یبا آن به اصطالح سركوب ،٨٨در سال 

داد  ین فرصت را میا ،ن بودنداشیھا یو زندان  ھا دنبال كشته
  ین فشاریشترین شكل و با بین طرح را با بدتریكه بتوانند ا
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ن یا. شودن طرح اجرا یا ،كنند به مردم وارد  ممكن است كه 
تمام  یحت ،گرانیكه د داجرا كردن یزمانقت یطرح را در حق

كه  ییھا ذره با ھمان یا ت ھم توان مقابلهحكوم یبان داخلیرق
 یھا که ھمه جناح اتشیبا كل یعنی ندارند، مخالف ھستند

 .به نقد بكشند نتوانند آن را یحت یول موافق ھستند یحکومت
که  یبونیدارد نه تر یا روزنامه نه یچون كس یزین چیكه چن

ن قسمت یتر اما جالب. ا انتقاد خود را مطرح کندیمخالفت و
ن یطرح ما شاھد ان یا یاجرا با ن است كه ھم زمانیه ایقض

آورند كه فكر  یم ین فشار را بر كسانیشتریم كه بیھست
ن دو سه ینھا مخالفت بكنند ما در ھمیكنند ممكن است ا یم

م كه ین بودیھا شاھد ا ارانهی ییھفته گذشته طرح اجرا
اند مثالً  به شدت تحت فشار قرار گرفته یفعاالن كارگر یكسری

ز یك چیزاده  میراھبھنام اب یست سال حبس برایحكم ب
او پس از  ین ونگھداریا مثالً دادخواست سنگیبقه است سا یب

 یبرا که سابقه است یز بیك چی یرضا شھاب یبرا قهیع وثیتود
كه ما  یگرین احكام دیا ھمچنیاند و  صادر كرده یفعاالن كارگر
د یو سع ینیگران را بردند غالمرضا غالمحسیم دیشاھد ھست

در ھم  یلیخ یانات كارگریجر كه نیابا وجود  یعنی. ان رایتراب
كه وارد شده و  ییھا ن شوكیبا ا،  فعال نبودندن مدت یا

 یك فشار خاصین حال یبا ا ،شده انجامكه  ییھا یریدستگ
 ی، نگاھییاناً صدایه كه نكند احین قضیا یشته شده رواگذ

بعد از  یفتنه اقتصاد :"كردند یم ینیب شیكامالً پ .بلند شود
د منتظر فتنه یاند كه ما با ن را بارھا اعالم كردهیا ."فتنه سبز

كردند مشخصاً  یكه مطرح م یفتنه اقتصاد .میباش یاقتصاد
ن یو با اول. نا امثال آید كه نكند اعتصاب بشود ن بویترس از ا

 .ل كنندیتعده را یقض یجوركردند  یم سعیدیاعتراضات ھم د
 یبرخدر  ،كردند ینینش ل عقبیگازوئنه یدر زم که یحد در

د مثالً حالت یكه شا ،كردند ینینش مت نان عقبیقمناطق در 
كه مثالً ممكن است از طرف مقابل بشود  یدیز و حمله شدیت
بتوانند  ار نیب ایبه ھر ترت، ا اعتصابیصورت اعتراض ا حاال به ی

   .ل كنندیتعد
ن ماه یھم درما و ت دارد یاھم یلیكه خ یگریله داباز مس
ھا را  ن طرحیھم كه یگرید یم كه در كشورھاین بودیشاھد ا

ر یمثل تونس مثل مصر و اردن، الجزا ،اجرا كردند گر یبه شكل د
 صورت گرفته یدیاعتراضات شد ،یبیو ل ، عمانیویبول یو حت
 اواپسگر یروھایكه ن یجور شه آنیعتاً ھمیطب .است

خاص  یاعتراضات مردم قانونمند .ستیكنند ن یم ینیب شیپ
كه االن  ییروھایطور مشخص تمام ن به یول .خودش را دارد

چه آن  ،ن طرح ھستندیه ھستند پشت این قضیپشت ا
اده یه پیطرفدار قضكه خودشان و به اصطالح  یسودپرستان

و حفظ سود  یدار هیسرما یھا كردن بدون كم و كاست برنامه
 زیكه به اصطالح مج یوزگانیآن دره ھستند و چه یسرما
كنند  ین میھمه و ھمه صحبت از ا ند،یگو یرا م یدار هیسرما
مردم ساكت نخواھند نشست .ك ینده مبھم است و تاریكه آ

ھم ن یخود قوان. د بوده نخواھنین قضیا یرایپذ یمردم به راحت
 .شود یر پا گذاشته میز، ن مسائلینه ایم در زمینیب یكه ما م

 نیو امثال ا یكه بانك جھان یاقتصاد یمثالً در آزادساز یعنی
د یھم با ILOن ی، قواندھند یم انجام یدار هیسرما ینھادھا

 یصنف یھا تشكل ،یكارگر یھا كه تشكل نیمثل ا. اجرا شود
 یعنی ،نھا بتوانند از حقوقشان دفاع بكنندید آزاد باشد تا ایبا

 یدر واقع براو است ق شده ینقدر رقیكه ا ILO نیقوان ھمان
 یاست، ھم اجرا نم یاعتراضات كارگر ی كنترل حساب شده

كه  ینیقوان ، اماكنند یرا اجرا م ینھا طرحیم اینیب یم .شود
نه تنھا  .ستند اجرا بكنندیحاضر نز یناند را  ش را امضا كردهیپا
 یحت ، بلكهدیگفت یكه شما در مورد قانون اساس ین اصولآ

 مثل در. گفتند ند وكه خودشان آمد یكار ین عادین قوانیھم
م بند ین ییھا از تشكل ،بند شش قانون كارب یھنگام تصو

ن یابتدا اص مصلحت یمجمع تشخ .ت كنندیخواستند حما یم
 و. )كایسند(، یصنف یھا انجمن :ب كردیو تصو نوشتگونه 

به طور وون یون وكنفدراسیه فدراسیل اتحادیحق تشك یحت
بعد از آن  یول ت شناختیرا به رسم یكارگرندگان ینما یكل

به خاطر . سپردند یند وبدست فراموش.كرد ینینش ھم عقب
 یدیبست جد ك بنیھا به  ن طرحیا یاجرا یھر روز برا كه نیا
ه ید كه دوستان اشاره كردند و ھر روز نرخ سود سرمانخور یم

ه در قانون كه چ ؛ینیتمام قوانجه یدر نت كند یدا میكاھش پ
است و چه  یالملل نیب یھا نامه است چه در مقاوله یاساس
گذارند  یر پا میز یكی یكینھا را یھمه ا ،است ین عادیدر قوان

چ كدام قبول یخودشان را ھ یھا حرف .رنداگذ یم و ھمه را کنار
م ینیب یما م ،ش دستمزدھاین افزایباز مثالً در مورد ھم .ندارند

با تورم د یباش دستمزد یاند افزا كه خودشان بارھا گفته
ھم باال رود باال دستمزد  یھر چقدر تورم م. متناسب باشد

اما ھم ھست  یت كشوریرین در قانون كار وقانون مدیا. برود
 یبندیعدم پا یعنی .اند هبند نبودیپا ھا ن حرفیچ كدام از ا یبه ھ

تمام ، یك قدرتی، یك حكومتیکه   یزمان .ن خودشانیبه قوان
ر ین خودش را ھم زیخودش را ھم قبول ندارد تمام قوانن یقوان
 ییگر به جاید كه نیا یبرا .گر بن بست استی، دگذارد یپا م
د كه ینیب ین خودش را اجرا بكند میده است كه اگر قوانیرس

  .شود ین نمیمنافعش تام
گونه که  ھمان. کالن است یسودھا بحث ،بحث انحصارات و
 یعنیار آن، د اقتصاد و پرچم یسازآزاد  به اصطالح پدر بزرگ

ن مصوبه یکا، ھر جا که منافعش به خطر افتاده، قوانیآمر
در .ر پا گذارده است یرا راحت ز یالملل نین بیخودش وقوان

شھروندان  یت برایجادمحدودینه حقوق بشر، گوانتانامو، ایزم
ر پا گذارده ودر ین را زیقوان ی ھا که ھمه یخودش و لشگرکش

 یتجارت را به راحت ین آزادیده قوانیھم که الزم دھر کجا 
کا در رقابت با یآمر یدر دوران بوش وقت. نقض کرده است

ن، جلو یسنگ یھا ب تعرفهیصنعت فوالد اروپا قرارگرفت، با تصو
ن سازمان تجارت یبه قوان ییچ اعتنایواردات فوالد را گرفت وھ

د خود را وبه اصطالح تجارت آزاد نکرد تا صنعت فوال یجھان
فروش کاال  یعنینگ، ینگ وضد دامپین دامپیا قوانینجات دھد، 

مت که بارھا از جانب سردمداران رقابت به اصطالح یر قیبه ز
ش کل نظام سر یدر دوسال پ یا وقتی. .آزاد نقض شده است

ن بازار آزاد وعدم یدر بحران قرا کرفت، تمام قوان یه داریما
پا گذاردند ودر بازار مداخله کردند و ر یدخالت دولت در بازار را ز

 یق کردند و به شرکت ھایارد دالر در بازار تزریلیھزاران م
دوباره به نجات دھند و یآنان را از ورشکستگچپاولگر دادند تا 

نظام استثمارگررا کالن ببرند و یاندازند تا سودھایجان مردم ب
کردن  محکوم یجا هبازار ھم ب یھا نیسیھمه تئور. .حفظ کنند

قلمداد  یه داریام سرماظرا شاھکار ن ن ،آنین نقض قوانیا
  .شود  ین آشکارتر نمیازا یباز وحقه ییدو رو. کردند

د در ک نظام ھر چنیو یه داریمان مصوب خود سرینقض قوان
 یچانده شود، اما از جانب مردم به خوبیھات پیتوج ی لفافه
  .شود یدرک م
نه نظام یچه در زم ن استیبر امن گمان   ن جھتیبه ھم
ه آرام به نظر یظاھراً قض كه نیا ولو یوچه داخل یجھان

رسد كه تشكر ھم  یطور موقت به نظر م ا بهیگو ،رسد یم
با  یبودن و ھمراھزیآم تیموفق یھم برا اند از مردم كرده

شكاف  ھا ن طرحیا یاجرا  یولكردند،  طرحشان ھم تشكر
ن االن شاھد یما ھم .دكن یادتر میروز ز روزبهرا  یطبقات
كه  ییھا ھمان دھك،از اقشار متوسط  یاریم بسیھست

ن خط آشوند و  یدارند به خط فقر رانده م،  دوستان گفتند
ن یبا ا ،ون تومان بودیلیك میاگر  ،كه در سال گذشته یفقر

 .قطعاً باالتر خواھد رفت ،ریاخ یختگیگس مجالن یتورم و با ا
طرح ھدفمند   یگفته بود با اجرا شاناز متخصصان خود یكی

ون تومان خواھد یلیم میك و نی حدود ھا خط فقر به ارانهیكردن 
نقل  یمتخصصان دولت از یكیاظھار نظر  از ار  نیا من .د یرس
ن به ین شكاف و ایم بود كه این خواھیما شاھد ا .کنم یم

ن یھم. شتر خواھد شدیروز ب تقابل روزبهو  ییاصطالح رودررو
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ک نگاه یدر . آشکار شده است ین طرح تا حدیج اینتا حاال
ھرروز  یه عمومیل نقلیشود که وسا یساده مشاھده م

 یبرا ھا آنابیشود و در مقابل خ یتر م رقابل تحملیتر وغ شلوغ
تر شده  مت خلوتیق گران یھا نیمدل باال و بنز یھا لیاتومب
متوسط توان اسنفاده از  یاز مردم با در آمدھا یاریبس. است

ابان ھا جوالنگاه صاحبان یرا ندارند و خ یه شخصیوسائل نقل
ن منظر است که یاز ا. در آمد باال ووابستگان قدرت شده است

ک یرا آن گاه که یز. "ک شد صبح طربینزد من نزد:" میگو یم
گذارد  یر پا مین خودرا زیقوان یبه روشن ینظام اجتماع

که خودش به  یکل مشکالت اجتماع یراانگرآن است که بیب،
ه ین قضیمسلماً راه حل ا. ندارد یحل وجود آورده راه

اند، باز ھم  تا به حال گفته ین كارگریكه ھمه فعال یجور ھمان
  یمستقل كارگر یھا جاد و گسترش تشكلیو باز ھم ا

 یوبر گرداندن قدرت به صاحبان واقعنظام سود محور یدگرگون
   مردم است  یعنیآن ،

  
در ران یھا ھم زمان با ا متیق یرھاساز. متشكرم -

م یھخوا یم . است اجرا شده رگید یكشورھا یبعض
 ج به چه صورت بودهیھا و نتا العمل كه عكس میدانب

 ؟ر كشورھا انجام شدیكه در سا ین اعتراضاتیا .است
  .دییبفرما یغالم یآقا
  

 یدسترنج کشورھاه و حاصل یاست انتقال سرمایس: یغالم
و خارج شدن مواد  یصنعت یسمت کشورھاه افته بیتوسعه ن
از آن کشورھا را با  یمصرف یمن بخس و ورود کاالھاخام به ث

ت یکتاتور و ضد بشر مورد حمایأت حاکمه فاسد ؛ دیک ھیوجود 
ز یقا که عموما نیا و آفرین تا آسیالت یکایکا و غرب را از آمریآمر

ن کشورھا یبا فقر روز افزون مردم ا ،ھستند یتیو امن ینظام
که  یگر رشد و گسترش تکنولوژیطرف و از طرف د کیھمه از 
ن یا ، واست یه جھانیم سرماینه ساز گردش عظیخود زم
 یو دانش کشورھا یتواند به رشد آگاھ یخود م یتکنولوژ

جه منجر یک نتی بهد یریرا در نظر بگ ،رساند یاریتحت سلطه 
  :هخواھد شد ک

  ."د دگرگون شودیست و بایر نیگر تحمل پذیت دین وضعیا"
 یاقتصاد کشورھا یجھت وابستگه شت که بد در نظر دایبا

ه یسرما یاصل یافته باعث انتقال بحران از کشورھایتوسعه ن
و  ھا حرکت .شود یم یرامونیپ یبه کشورھا یدار
ن یالت یکایش از ده سال گذشته در آمریکه از ب ییھا زشیخ

ل به یاز کشورھا ھمانند برز یشروع  شد و در برخ
ا یقا و آسیرآف ل شده ھم اکنون بهیز ناین یخوب یدستاوردھا

منطقه  یه کشورھایاز تونس و مصر شروع و کل .ده استیرس
روز افزون  یرا در بر گرفته و جالب است که گسترش آگاھ

ان ضد یمدع یبادکنک یھا گر پزھا و ژستید یمردم
 یکتاتور را مستثنید یر معمر قذافینظ ...و  یستیالیامپر
اقتصاد قرار داشته از  یجھان یکه در راستا ینظام .کند ینم

 یو مستبد است و از نظر فرھنگ یانحصار یاسینظر س
ت گرفته شده از فرھنگ یعاره دگاه خاص مثال بیک دی یحام

و  یاسیس – یاقتصاد یدگیغرب است و با توجه به  در ھم تن
زش ینه ساز خیزم و با گسترش تضادھا و تناقضات؛ یفرھنگ

و  یل ارتباط جمعید  که وسایگرد ینشده مردم ینیش بیپ
 ین حرکت را به تمامیتواند ابعاد ا یم یگسترش تکنولوژ

ن یمربوط به ا یا دهیخبرنگار پد –ده شھروند یپد .نشان دھد
ه ب یاجتماع – یط اقتصادیمجموعه شرا. عصر و زمان است

گ ید ،و مطالبات فشرده شده یھمراه آگاھه ب ،مردمان یز
ا یع نموده و یتجم یحد کافه را ب ھا تیاست که کم یجوشان

در تونس از . شود یآغاز م یفیک حادثه نقطه تحوالت کی
که در  یدر حال ،دیآ یان میجامعه به غل یجوان یخودسوز

وسته بود اما یبوقوع پ ییدادھاین رویگذشته مسلما مشابه چن
  .نشده بود  یو اجتماع یاسیمنجر به تحوالت س

افت و سراسر جھان را ین تحوالت گسترش خواھد یشک ا یب
و مستبد در  یکتاتورید ید ازھم اکنون کشورھایدر خواھد نورد

را در برنامه کار قرار  یحاتع اصالیگر نقاط جھان  بطور سرید
کنند  یکا تالش میو آمر یه جھانیگر سرمایاند و از طرف د داده

 یاسیس ھا کردن افراد و در صورت لزوم جناح یکه با قربان
 یریجلوگ یشدن تحوالت اجتماع ییق و شورایحاکم از تعم

دا یپ یمردم یاریا زود در صورت ھوشیر یکه د یامر ،کنند
خود را اعم از  یز ابزارھاین یدار هیخواھد شد اما سرما

.... و  ییاد گرای، بنیقحط ،بحران ،جنگ ،سمیگسترش ترور
 یو مجبور به زندگ یکند مردم  را راض یداشته و تالش م

   .از خودش کندیمورد ن یھا تیتحت حاکم
 یمو مشارکت مرد یاقتصاد – یاما در صورت تحوالت اجتماع

ا کمرنگ یبا قطع و  یمردم یھا و و تشکل جاد شوراھایو ا
 یغارت رفته از کشورھاه ب یھا هیل انتقال سرمایشدن س
 - یق اقتصادیافته آنگاه نوبت به شروع تحوالت عمین توسعه

م بود یمتروپل خواھ یدر خود کشورھا یو اجتماع یاسیس
ن مردم و کارگران یریات دیو تجرب یافتگیکه با سازمان  یامر
به تحوالت  منجر یافته صنعتیتوسعه  ین در کشورھایا

در سطح جھان  یه داریام سرمار و محو نظیبرگشت ناپذ
  . خواھد شد

 
 كه نیاد به یردكدانا اشاره  سیرئ یآقا .ممتشكر -

ھا و  طرح یو اقتصاد یمال یالملل نیب ینھادھا
و اجرا دادند مختلف  یبه كشورھارا ن اشیھا نسخه
 ھانیروزنامه ك یاقتصاد ی صفحهدر . است شده

،  پول  گفته یالملل نیصندوق بآمده است كه  ٦/١٠/٨٩
طرح حذف  یكه اجرا ،ن آمدهیگزارش ا یتو قاً یدق
 یار مناسب اقتصادیت بسیران را در وضعیھا ا ارانهی

ن یا ید منتظر جھش بزرگ اقتصادیقرار خواھد داد و با
 ینھادھان ناظر یگر ھمید یاز طرف. میكشور باش

 .رانیدر تضاد ھستند با حكومت ا یالملل نیب یاسیس
در  ؟ح دادیشود توض یطور مچه را  ین تناقض ظاھریا
و كنند  یت میحما یاقتصاد یك طرف از نھادھای

از كنند و  یق میتشورا  حكومت یاقتصاد یھا استیس
  .اش در تضاد ھستند یاسیس ینھادھابا  یطرف

  
طور خالصه  اما به ،شود یمده یچیجاھا پ یبعض: س دانایرئ
 یلیخ یاقتصاد یھا شیاز گرا یاسیس یت رفتارھایم تبعیوبگ

اوقات به  یگاھ .ستین یو خود به خود یو حتم یكیھم مكان
ك طبقه یقدرت داخل  یھا ل اختالف منافع در داخل گروهیدال
كا در یشتر امریمثالً حضور ب. كند یمتفاوت بروز م یھا شیگرا
 یلطمه بزند ول اك گروه قدرت ریكه منافع  است  ران ممكنیا

ن آن دو گروه به جان یبنابرا .گر سازگار باشدیبا منافع گروه د
ر شكل یی، تغكند یدا میاله پاستحنزاعشان افتند و بعد  یھم م

مبارزات  ، بهرسد یم یابانید به مبارزات خیآ یم .دھد یم
دھد  ینشان م یگریك جور دیرا شكلش  .رسد یم یانتخابات
از اقتصاد  یاسیس یت رفتارھایتبع یكیل مكانیكه تحل

  . ح بدھدیتوضن را یتواند ا ینم
ش یران مھار  گرایدر ا یالملل نیب یاسیس ینھادھا ی فهیوظ
حاال ( ،حقوق بشر یاز نھادھا یمثالً برخ. ران استیا یاتم
كنند و ما چگونه  یف میكه ھمان حقوق بشر را چگونه تعرن یا

 )است یگریا نه، آن بحث دیا تطابق دارند یم، آیكن یف میتعر
ادمان باشد جھان یبه ھر حال . دارند مساله رانیبا اواقعاً 
حل  یبا دموكراس خودش را از مسائل یلیخ یغرب یصنعت

 ،یدر دموكراس. شود یبا سركوب حل م گرید یجاد كه كن یم
بدھند  ییھا پاسخ یردمم یر ھستند به نھادھایھا ناگز دولت

 .كنند یحضور دارند و فشار ھم وارد م آنجاو چون مردم ھم در 
 یست كه نھادھایب نیعج یلین جھت به نظر من خیبه ا رگید
 یآورند و برخ یفشار م ین المللیب یاجتماع یاسیس

كار خودشان را  پول ین المللیمثل صندوق ب یاقتصاد ینھادھا
 لیعدت یھا استیران به سمت سیحركت ا یعنی .كنند یم

ران یدر داخل ا .كنند یق میرا تشو ھا ارانهیحذف و  یساختار
كه مرتب انتقاد داشتند به  یم اقتصاددانانینیب یرو م نیھم ھم
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ق یو تشو یژاد و االن از در صلح و آشت ن یدولت احمد
كه  یاقتصاددانان. سندینو یش مینامه برا قیتشو .اند درآمده

 یا عدالت اجتماعیگفتند شما كه طرفدار طبقه كارگر  یم
ن یو به ھمد یبندیھم پا یر به اقتصاد دولتید، حتماً ناگزیھست

 ید طرفدار آزادیتوان ید، نمیدار یا شهین اندیل كه چنیدل
 ،دكردن یم یریگ د و با ما سر مخالفت داشتند و موضعیباش

 یكه برا یاسیس یك نفر زندانیشدن  یزندان یخودشان برا
كنند  ینم یچ حركتیھ ، وارد عمل شده یاسیس یھا یآزاد

كه  یرانیاقتصاددان ا.ند چشمشان كوریگو یم ،كه سھل است
دولت به خاطر  یفعل یھا استیشه معتقد بود كه سیھم
ھم ھست، پس ما  یبودن پس خالف آزاد یدولت

ن را ااالن امتحان خودش ،میتاب یرا برنم یو آزاد مسیالیسوس
كه در  ین استنباطیك چنیالبته . دھند ین صحنه پس میدر ا
 .ستیالقول ن متفق یالملل نیب یران است در نھادھایت ایوضع
مردم  یالملل نیب یطور كه عرض كردم نھادھا نین جا ھمآدر 
ستند، طرفدار عدالتند، طرفدار یط زیه ھستند طرفدار محیپا

طرفدار ھستند،  یدر سطح جھان یبزرگ كارگر یھا هیاتحاد
 یاھ زهیھم با انگ ھا آن .ھستند یبزرگ كارگر یھا تشكل

است صندوق یاصل ھمان سشوند، اما  یمختلف وارد عمل م
ث یاز ح كه نیااست كه به رغم  یپول و بانك جھان یالملل نیب

موضوع به  یقدر وجود داشتران یمخالفت با دولت ا یاسیس
است  ینه خوبیآنقدر زم چرا كه ،استن خوش آمده مذاقشا

نژاد  یق  دولت احمدیكه دست به تشو، یآت ییبازارگشا یبرا
ش كار یرا كه گشا یا ندهیآ انده رین جھت آیزدند و من به ھم

و  یستیالیامپر یھا آنبه ساختم یق دلبستگیاز طر اخودش ر
نم و یب یره و تار میار تیبس ،ندیب یم یه جھانیسرما یھا قدرت

م یماھا كه بتوان یبشود برا یا لهیھا وس ن اتفاقیدوارم ایام
است دل  ید واھیم به مردم و كارگران كه امیبدھ یآگاھ

ژه یبه و. رون كنندیرا از سر ب یستیالیامپر یھا بستن به قدرت
در صورت . میستین یا یقو ینیقدرت عكه خود ما ھنوز  یوقت

به نفع ماست و  یباز فعالم ییوممكن بود بگ تشكل الزموجود 
م رفتن به یستین یچیھ یوقت. میرا كن حركت یكیآن ا ی

و  یدار هیسرما یكشورھا یاسیو منابع س یسمت منابع مال
ن است و مانع حركت یخطر آفر یستیالیقدرتمند و امپر

. شود یھا م یمانع رشد و آگاھ ودش یجنبش م یخودبخود
ن  دندان آد از ینیب ید مین كه االن داریاش ھم كه نمونه

موضوع  و نژاد یدولت احمد یبرا درفتن یم كه ییھا روچهق
رھا  را تموضوع ھولوكاس .كردند یرا مطرح م تھولوكاس

ز را به یھمه چ شود یمه وارد یطان سرمایكه ش ییجا. كردند
خوب . میاش را دار ن ھمه نمونهیو ا دكن ینفع خودش مقدس م

م و در توسعه و گسترش یرین درس را ما بگیكه ا است 
افتم  بحث یگر كه من االن یم و درس دیھا كمك كن یآگاھ

  . است حداقل دست مزد
 باشدوفادار  یلیخون سه جانبه یسیكمم كه یفرض كنت ینھا
بخواھد كه با نرخ تورم كار كنه كه  یعنی ،نامه خودش نیه آئب

تومان  ٤٠٠٠٠وردارینرخ تورم سال گذشته را به حساب ب
سال  ھر. كنم یاعمال م یخانوار چھار نفر یمن رورا  ٤٤٠٠٠

توجه به با كنم،  یو پاداش را ھم باز اعمال م یدیدو ماه ع
در  یك رقمی،٨٩ھزار تومان حداقل دستمزد سال  ٣٠٣حداقل 

 .تورم سركوب شده است نرخ تورم سال گذشته نرخ. میآور یم
تورم سركوب شده كه چند به نام م یدار یك بحثیدر اقتصاد 
زمان ك نمونه است كه در یتورم معروف لھستان  .دشكل دار

ك تورم سركوب شده ی آنجا ،یستیه كمونبش یاقتصاد دولت
دھد و  یم نشان یره بندیرا در صف بستن  ج خودشو بود 
نشان  را خودشن تورم یا یآمار یھا سركوب دراوقات  یگاھ
ن تورم سركوب شده ممكن یا .میانواع و اقسام دار ،دھد یم

نده، یسال آ یبرا. ن بدھدادرصد نش ١٥ا ی ١٠را  ینرخ رسم
 ٣٠٣٠٠٠ آن یم رویگذارھزار تومان را ھم ب ٤٤ ینفرحاال 

ه را ھم ب درصد١٤ن یا میو پاداش را اضافه كن یدیو عتومان 
 ٤خانواده  یھزارتومان برا ٥٨٠شود  یم ن رقمیا میببرارك

ون یلیك می یارانه به باالیاست ین سیط فقر با اخاما ، ینفر

ر خط فقر یدرصد ز٥٠تا  یخانواده كارگر یعنی. رسد یم تومان
 ١.١شود  یم درصد برسدخط فقر٢٠تورم به  اگر نرخ. ماند یم
از  یجمع ایك نفر  اقتصاددان یآن وقت  .ون تومانیلیم

 دنیوند، بگیایطبقه كارگر ب یاریبه كه د باشند یاقتصاددانان با
ل و الگوھا و ین دالینده بنا به ایتورم آ یما برا ینیب شیپ

 درصد٣٠م، یاد گرفتی ییكه از خود اقتصاد بورژوا ییھا روش
ن م در مقابل آینده دستمزد را بگذارین آیآن وقت ا. است

از طرف  .افتیم فقر چقدر گسترش خواھد ینیھا و بعد بب متیق
است  یموضوع مھم یلین خیا. میكار داریون بیلیم ٦/٤ گرید
مه یب .دریگ ین را كه نماتوم ٣٠٣٠٠٠ آن كاریون بیلیم ٦/٤
 شتریب. دریگ یم ن رااھزار توم ٤٤ن ید ھمھم كه ندار یكاریب
ون ھفتصد ھزار نفر یلیك میتا ون پانصد ھزار نفر یلیك می

تومان  ٤٤٠٠٠ نیكه ا م كه معتاد ھستندیسرپرست خانوار دار
شه و مواد مخدر یاك، شیتر یبرا یدرخشان ی افتهیھم 

. ھاست حقوق بچه ن پرداختیارانه و ایكه  یحالدر  .ودش یم
بحث  ،ھا متعلق به جامعه است ارانهیم ییوگ یكه اگر ما  م

 یعنی ست،ین یو بحث قدرت یاسیاست و بحث س یاجتماع
ارانه را یخواھند،  یآموزش م ،خواھند یر میش كودكان  كه نیا
در  یقانون اساس در. ستھا آنحق . میبرسان ھا آند  به یبا

ھم  یقانون اساس .است بودهھم   ٢٩و  ٤٤و  ٤٣ یھا اصل
 یظاھر یداغ بودند، شور انقالبكه نوشته شد ن موقع آ

نھا را یك ھزارم ای ،بودند ٥٧ در سالھا  نیوگرنه اگر ھم داشتند
ن است یا یكیشنھاد من ین پیبنابرا. كردند یمكتوب نم آنجا

ن یھا كه ا رساندن ین آگاھیا یم كه برایدا كنیپ یحل كه راه
كار از كار  یل نشود كه وقتیخود تحم رون خودبهیاز ب یآگاھ

ستادن و یخود ا یپا یم كه رویبدھ یم آگاھیگذشته، ما بتوان
ن یدارد و ا یخود به قول معروف راه رفتن چه ارزش یدو پا یرو

و  یستیالیامپر یروھایبه ن طور دل بستن نیاد دار یچه خطر
دا یھا پ صحبت دركه من  ییھا حل راه ر ازگید یكی. ییژواربو
شواز یتر به پ یفن بحث و تفحصم در یایكه بن است یاكنم  یم

كاران، یموضوع فقر، موضوع ب. میبحث حداقل دستمزد برو
. میھمه را وارد كن ،اد، موضوع زنان حقوق كودكانیموضوع اعت

   .میجلسه بگذار یك بحثیم یبتوان
  
. جواب بدھند یثقف یآقا .مانده یك سئوال باقی -

دار  هیو سرما یخصوص یدار هیمطرح شد سرما
  ؟ستیچن دو ی، فرق ایاختصاص

 
زدم مثالً  یك مثالی قدرت، یھا ینورچشم یبرا :یثقف

ک ی به عالوه  ٥٠شركت مخابرات را آوردند گفتند . مخابرات
 یمت گذاریارد دالر قیلیود ھشت مدر حد یزیچ سھم که

ده یند به اصطالح در مزایایھا ب كردند بعد گفتند كه شركت
ك یكه آمدند شركت كردند  یوقت. آن را بخرندشركت كنند و 

ھستند مخابرات  ینھا خارجیھا را گفتند ا دسته از شركت
ك دسته را ی ..یدار خارج شود داد سھام ینم .است یتیامن

 آخر سر .از حكومت ھستند یگرید یھا گفتند مربوط به جناح
ت ین را ھم گفتند صالحآ. زد بودیر یكوشگامان یپ كه نیامثل 
ند اكه م یند تنھا شركتاكه م یتنھا كسقت یدر حق .دندار

ك ی یعنی .ن بود كه آن ھم متعلق به سپاه بودیتوسعه مب
. ك شركت ھم برنده شدیده شركت كرد و آن یشركت در مزا

 یعنی .ه تكرار شدین قضیانگوران باز ھم ا یرو معدن در مورد
ارد تومان یلیم ١٥٠حدود  یزیبه چ را انگوران یمعدن رو ندآمد

 یشركت.متعلق به سپاه یھا ن شركتیاز ھم یكیفروختند به 
ده یآن مزاآماده داشت و  یارد تومان كاالیلیكه فقط ھزار م را

 .گران شركت نكنندیبرگزار كردند كه اصالً د یا به گونه راھم
 دن را واگذار كردنآ یك جلسه مخفیگران فقط در یاطالع د یب

كه  یا خط لولها مثالً در مورد یسپاه  یھا از شركت یكیبه 
از خارك به  یخواستند خط یكه م ن لوله صلحیھم یبرا

بود و  یا نهیھز، ورویارد یلیدر حدود دو م یزید چچابھار بكشن
شما . اءیاالنب به قرارگاه خاتم دده واگذار كردنین را بدون مزاآ

 یگذار هیدو تا شركت سرما یكید یكن یم ھا را كه نگاه شركت
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ع است كه یار گسترده و وسیر است كه بسیالغد .ھستند
ن به اصطالح یشتر ایاست و در ب یخزعل یمتعلق به آقا

 یگران دخالتیھا دست باال را داشته و د یساز یخصوص
 و مان سمنانیبوژان و س یساز خچالیمثل  .اند نداشته

ك عده یقت به یحقنھا را در یا .رگید یھا از شركت یاریبس
 كه نیاھم پس از  ھا آنمت ارزان و یاند با ق دادهخاص 

ن یزمه كردند یآالتش را فروختند و كارگران را تسو نیماش
ن را برداشتند امت چند برابر فروختند و سودشیرا به قكارخانه 
ك ینمونه  بارزش الكتر. ھا را ورشكست كردند و تمام و شركت

ن یا یعنی .دانند یرا ھم ھمه م آن یماجرارشت ھست كه 
ك ی آنجاكه  ینیكه حداقل باز طبق ھمان قوان یساز یخصوص
 یھست به كس یه خصوصیك ذره سرمایھست و  یذره آزاد

و حاال از دست دولت  دگسترش بدھ را آنكه  ودد داده شیبا
 ما .ستیھم ن نان خودشیطبق قوان .اورندیخواھند در ب یم

ما  .میھست یه دولتیمخالف سرما ،جور كه محسن گفت ھمان
ن یم كه ایجور ھم معتقد ھمان .باشدم دست دولت ییوگ ینم

چوب غارت به زدن ب شده ین ترتیكه به ا ییھا یساز یخصوص
دادن به دست  و اموال مردم را حراج كردن .اموال مردم است

 بخواھد حاال  یطور واقع و اگر به. استمدار  دولت یا ك عدهی
د یحداقل با ھم به دست مردم برسد، یكمن اموال مردم یااز
ل و یمثل برز ییكه در كشورھااستفاده كرد  ییھا روش از

كه  یاند، به طور نه اتخاذ كردهین زمین در اآامثال 
ن آن سھام را بخرند و یمردم توانستند او شده  یساز یعموم

ره یت مدایان انتخاب كنند و اگر ھره را باز سھام داریت مدایھ
ره یت مداین ھ، آن حركت نكردآا امثال یع مردم و در جھت مناف

اقل حد دارد كه ییھا ك روشیرا كنار بگذارند به ھر حال باز ھم 
ا مثالً چوب یكار نشوند یت شود و كارگران بیمنافع مردم رعا

ن یدر ا .ھم وجود ندارد نیا. حراج زده نشود به اموال مردم
م كه یھستھد ما شا یحت ،كه ھست ییھا یساز یاختصاص

از  یبعض .است ھم در آمده ھا یخود ییسر و صداھا
غارت اموال مردم را نھا دارند یگفتند ا ین ھم میمسئول

به  ین چه كه حتآم كه یخواھم بگو یجه من میدر نت .كنند یم
م ینجا مطرح شده در جھت تحكیھم ا یساز یعنوان خصوص

 ٤٣و  ٤٤اصل  نه در جھت، ك گروه خاص بودهیقدرت  یھا هیپا
ك ی ثروتمند شدن یبرابوده  یابراز یعنی .میمطرح كردكه 
  .دانند ین ماخودش ولیكه مملكت را ت یخاص یا عده

  
ست؟ یچ ،قرار است حذف شودكه ھا  ارانهین یااما  -

است د كه قرار یآ یھا از كجا م ارانهیبذل و بخشش 
  ؟ودمند شفھد

  
آن  دربه خصوص  .شد یمھا از زمان شاه داده  ارانهی: یمیحك

ش درآمد دولت از یكه در اثر فروش نفت و افزا یرونق یھا سال
ن درآمد یم شاه باالتریبه وجود آمد، که رژ ٥٤تا  ٥٠ یھا سال

ارانه یع یارانه داد و توزیاز آن زمان، دولت شاه . نفت را داشت
ن بذل و بخشش دولت به مردم یا. جور ادامه داشت نیھم

 شده یداده م یارانه با ھدف اقتصادی، نه. ستینبوده و ن
 یمثالً وقت. كار یرویمت نین نگه داشتن قیی، با ھدف پااست

اختصاص  یارانه دولتیدكننده روغن یك كارخانه تولیشما به 
کننده  مصرفبازار كه من  ید تویآ یكه م ین روغنآد یدھ یم
کارم را  یروین من نیبنابرا. تر است نییمتش پایخرم خب ق یم

ن یکنم و ا ینم بازسازاتو یاز مصرف کاال م یتر نییبا سطح پا
 نیحاال سئوال ا. است یدار هیکه به نفع سرما است یزیچ

؟ دبر ینمکار را باال  یرویمت نیق ،ھا ارانهیحذف  ایکه آ است
ش یل افزایتحم یبرا یکاف یاگر طبقه کارگر از قدرت و آمادگ

ران در یمثل طبقه کارگر ا(نباشد دستمزد به دولت برخوردار 
ش ینه تنھا خود به خود باعث افزا ھا ارانهیحذف ) یط کنونیشرا

ش یار بدتر از پیبس یطیتواند شرا یبلکه م ،شود یدستمزد نم
ش نگذارند ین، اگر کارگران پا پیبنابرا. ل کندیرا به کارگران تحم

طرح  یمسلما بر اثر اجرا ،ش دستمزد مبارزه نکنندیافزا یو برا

ار بدتر از یکارگران بس یشتیاوضاع مع ھا ارانهیھدفمند کردن 
  .که ھست خواھد شد یزین چیا

  
 ییھا ارانهین یبله ا. میاست بگو را خوب یا نکته :س دانایرئ

ارد یلیم ١٠٠٠ ودش یم ید چه جوریآ یاز کجا م دییوگ یکه م
آن ارد دالر یلیم ٥٨ یعنی درصد٥٨شد  یارانه که داده میدالر 

ان یم یھا فراورده یانرژ یھا حامل .بود یمال سوخت و انرژ
نان آن  درصد٢٥ا ی ٢٠حدود  .نھایل و ایمثل گاز و گازوئ ریقطت

ر بود و یات و شیلبن یش رویمقدار ،بود وش داریبود مقدار
نھا و یمثل کود و بذر و ا،بود  یکشاورز ینھادھا یش رویمقدار
عندالزوم  یبود که گاھ یا متفرقه یزھایش ھم چیمقدار

وابسته  یموسسات پژوھش یھا برا ارانهی یمثالً برخ ،آمد یم
رقمش به  گر در مجموعینھا دیشد که ا یھا داده م شگاهبه دان

در واقع در  .کسره رفتی درصد٥٨ن آاالن  .بود درصد٤ا ی ٣
ن آ یول یک به شوک درمانینزد یزیک چیفاصله زودتر از 

در . ودش یحذف م دنان در سه گام چھار گام دار درصد٢٥
 .شودحذف ن یکشاورز یدھاانھ یھا ارانهی قانون آمده است

 یم ولیبپرداز ین اجتماعیارچوب سازمان تأمرا در چدارو  دگفتن
در واقع  .را ھم بتوانند ادامه بدھند ارانهی ند ندارم که آیمن ام

از  درصد١٢ا ی ١٠را ھم ادامه بدھند مجموعاً  ھا آن ی ھمهاگر 
آن در دست است که  ییھا شود به گمانم نشانه یھا م ارانهی

   .رود یم ھم باال ھا بخش
  

ر در جنگ یھا در قرن اخ یبند هین به اصطالح سھمیاول :یثقف
ھا به  روس یاول وقت یاول صورت گرفت و جنگ جھان یجھان

را به  ارزاق و نتوانستنداصطالح دچار مشکالت جنگ شدند 
 یبند هیسھمرا  یاساس یکاالھاآمدند  ت مردم برسانند،سد

در آلمان به  یممحک یلیخ یبند هیسھم ان جنگ یدر جر .کردند
 یھا آنرا به ھر خ ییو مواد غذا یوجود آوردند که مواد سوخت

و امثال  یو گرسنگ یاز قحط یریجلوگ تادادند  یم یا ندازهبه ا
 دیفرستادند و با یم گجن به سربازان را چون. شود آن

ن یا .نندابتوانند جامعه را بگرد شدند تا یم نیشان تأمیھا خانواده
 .اول به وجود آمد یباً در ھمه کشورھا در زمان جنگ جھانیتقر

ن را کنار بگذارند چون آ یپس از جنگ نتوانستند به راحت
 یگرسنگ و مردم از انداخته بودندیھمچنان اقتصاد را راه ن

اول که کشور  یبخصوص بعد از جنگ جھان ؛کردند یشورش م
ا یتالیدر ا ،آلمان به وجود آمد یشوراھا به وجود آمد و شوراھا

ن ین بودند که اینھا ھمه خواھان ایدا کرد و ایشورا گسترش پ
 یبرا ،سربازان از جنگ برگشته یبرا ،کارگران یکه برا یامکانات
که  یده بودند امکاناتیب دیآس جنگ انیکه در جر ییھا خانواده
ھر  و دا بکندیان جنگ برقرار شده بود ھمچنان ادامه پیدر جر
 یمشکالت باحذف کند را  یبند هین سھمیاکه خواست  یکشور

ا و در یتالیاز جمله خود کشور آلمان خود کشور ا .مواجه شد
ھا  ھم تا مدتش آمد انگلستان یه پین قضآه ھم که یروس

نکه یبخصوص بعد از ا .ھا را حذف کند یبند هیسھمنتوانست 
ار کارگران یدر اخت یادیکشور شوراھا به وجود آمد چون امکانات ز

 ،غالتجاد اشیا ،ین اجتماعیقرار داده بود به اصطالح تأم
در ھمان  را شیھا یلیکه داشتند خ یستیالیسوس یارھاشع
قت بلوک غرب در رقابت با یدر حق .اول اجرا کردند یھا سال
ورش از آموزش و پریاز جمله امت .ازات دادیامت یسرک ی ھا آن

ن یاز تأمیاز جمله امت ،ھا بود ستیالیکه باز شعار سوس یمجان
مثل  ییزھایچ ،ھا بود یستیالیکه باز شعار سوس یاجتماع

نکه مقابله بکنند با یا یبرا .ھا بود باز شعار چپكه  یکاریمه بیب
که زمان شاه  یازاتین امتآران ھم یخود ا در یحت .شرقبلوک 

ن شھر دادند ییدر درجه اول به کارگرھا دادند و به اقشار پا
عد از ب.سم در حال گسترش بودیالین سوسآر تقابل با دشتر یب

به  ،شد یتک قطبا یدنکه  یاناتین جرآو  یشورو یفروپاش
 ٨٠دھه برز گفت از یھمان بحث که فر .ج شروع کردندیتدر

سن  .پس گرفتن یکی یکیازات را ین امتیشروع کردن تمام ا
 ،ف بکنندیتضع ار یکاریمه بیرا باال ببرند حقوق ب یبازنشستگ
 .دغال نداشتنتاش یبرا ینیچ تضمیبه اصطالح ھ .کم بکنند
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، کردند ییبھداشت را کاال .کردند ییکاالرا  آموزش و پرورش
در كارگران که را  یازاتیقت تمام امتیدر حق .دکردن یخصوص

که کارگران در  یق مبارزاتیطر ازچه  ،ل قرن گرفته بودندیاوا
که کارگران در  یچه مبارزات ،داشتند یستیالیسوس یھا بلوک

 یدار هیشد و سرما یتک قطب یوقت،  داشتند یغرب یکشورھا
خصوص ه تواند و ب یست و مین نیدر ب یبیچ رقید که ھید

 یج گام به گام سعیھست به تدرسودش ھم در حال کاھش 
د ینیب ین حاال ھم میشما ھم .ردیازات پس بگین امتیکرد که ا

نتوانستند به طور را مثالً ھنوز در انگلستان آموزش و پرورش 
 كنند، یمساله را عمل نیاخواھند  یم یوقت ،کنند ییکامل کاال

در  یسن بازنشستگ .کنند یان مقابله میدانشجو مردم،
مقابله  مردم. باالتر ببرند توانند ینم یبه راحترا فرانسه 

ک یبوده که کارگران به دست آوردند با  یازاتینھا امتیا .کنند یم
بار  ی که ھمه دکن یم یتمام سع یدار هیسرما ،شدن یقطب

 یکین است که یا. اندازدیبدوش کارگران  یمجدداً رو را فشارش
موقت  یقراردادھا .ردیازات را پس بگیکند که امت یم یسع یکی
بوده که  یزیچ یدائم یقراردادھا .ن مسائل استیاز ھم یکی

ک ی یکه کارگر یوقت .باالخره کارگران با مبارزه به دست آوردند
ه یکارگران عل. داشته باشد ین شغلیکند تأمیجا دارد کار م
 یزندان ،کشته دادند ،ھا مبارزه کردند سال نیا یاخراج و برا

 یبه ھر حال توانستند قراردادھا ،د کردندزد و خور ،دادند
بود  یزیقاً چیموقت دق یقراردادھا .را به دست آوردند یرسم

سال  ٢٠ن یشدن ظرف ا یبعد از تک قطب یدار هیکه سرما
 ین ھم به نوعیاقت یل کرد و در حقیتحمبه کارگران گذشته 
  . بود یازات کارگریگرفتن امت

  
ظاھراً ،  مدت دولت یطوالن ین برنامه اقتصادیابا  -

 یجار یھا نهین است که صد درصد ھزیا یھدف بعد
ھا را که  ارانهیحاال . دشون یھا تأم اتیاز محل مال دولت

 نیا. ھا اتید تازه سر وقت مالیآ یبعد م دکن یحذف م
 ، درھا داروخانه در. استکه االن افتاده است  یاتفاق

برخورد نه یبه ع آن من با .ھا سوپرمارکت ،ھا شركت
ارزش  درصد٣ یخر یکه مرا  یزینکه ھر چیا .کردم

دارو وارد  دکه دار ید شرکتینیبب. رندیگ یافزوده م
به  را نیگذارد کنار که ا یارزش افزوده م درصد٣کند  یم

که ھمزمان با  است یزین چیا. دکن یپرداخت مدولت 
 آن چ کس بهیھا شروع شده و ھ ارانهیان یجر
که ات ارزش افزوده یمال درصد٣ن یا یعنی. دپرداز ینم
و  است به دولت یات پرداختیم درصدش مالیک و نی
شود  یبه دولت که م یعوارض پرداخت درصد٥/١
. کنند یمرا  ن کاریھا ھم ھم طال فروش یحت .درصد٣
  شود ؟ یلوکس ھم م ین شامل کاالھایا یعنی

  
د ناخالص یاز تول درصد٥در حدود  یزیاالن چ :س دانایرئ

 رگید یدر کشورھا .شود یات اخذ میما به صورت مال یداخل
ن یخواھد ا یدولت م .رسد یم درصد٣٥ا مثالً ی درصد٤٠به رقم 

است ین سیا یھا تیب اما محدودوار خیبس .رقم را باال ببرد
نکه یمگر ا. دارد یه مردم حدینکه فشار آوردن بربنیا

 ن گفتیلن .ین بکنارشیخرد و خم ،یاستخوانشان را بشکن
استفاده از  ،کنند یھا م که دولت ین نوع آزاریتر که ظالمانه

ات یمال دگذاشتن را  ھا است که اسمش اتین نوع مالیھم
ات بر یمال .ات بر مصرف استیدر واقع مال. م استیرمستقیغ

ر دن فشار را یشتریات بین نوع مالیا .ن استیارزش افزوده ھم
 ،مردم یاز نان مصرف یوقت. آورد که مجبورند بپردازند یم یجا

نکته  یلیرضا گفت خیکه عل درصد٩٥و  درصد٩٠ن یا( ن،یاز بنز
 درصد١٢٠ن را به یمت بنزیق ن،یا. رندیات بگیمال) است یمھم

ن ھم فقط مال یبنز. رساند یم یمت جھانیق درصد١٤٠ تا
 یشھر ین سوخت حمل و نقل عمومیبنز .ستین ھا آنیاع

 یلیخ ھا آنیسھم اعدر مورد  .دنیوگ یکه م ینآاست برخالف 
ا ین یبنابرا .شود یم ادیزمردم  ی نهیھز پس. کنند یاغراق م

 یھا واکنش ،دارند ید فلکه فشار را باز فشار بدھند، که حدیبا

 .رندیبگرا ات بر سود ید  مالینکه بایا ایكند  یم زروب یاجتماع
است كه ن یا یتمام باز. رندیخواھند بگ ینمرا ات بر سود یمال

 .به سود فرصت باد کردن بدھند .بدھند شدبه سود فرصت ر
 از حقوق ودستمزد ،رندیگ یم ما ھم كهیمستقات را یمالاالن 

دستمزد و ر است ھنگام گرفتن ین كه ناگزیا یبرا. رندیگ یم
دستمزدھم حقوق  ن حقوق ویا. بدھدات را یحقوق مال

ن یا. استن است كه ثابت ییودستمزد افشار متوسط و پا
  .د نه بر سودن اقشار خواھد بویبر ا یاتیفشار مال

 م ویریرا بگ ینفت یھا اگر چاه .در كشور یاما در آمد نفت
اقتصاد دانان  یوزن آریكه آخر یزی، چیم به بخش خصوصیبدھ

ن یا ،ستھا دولت یھا استیس ی گر ھمه هیراست و توج
اقتصاد ، موجود ن اقتصادیبه نظر من ا .رود یم از دست سنگر
اگر دولت را  .دارد یادیرشد ز یبخش خصوص. ستین یدولت

رفاه  یبرا فشار یدولتن یچنو حتا االمكان بر  میزه كنیدموكرات
م، بھتر است گر چه كمال یاوریبمعقول  یو حقوق اجتماع

  .ستیمطلوب ن
انباشت  ی فهیوظ یدار هیسرمابه ھر حال دولت در نظام 

ھم ھا  دولتھمان . دارد یدار هیسرمات ه را به نفع دولیسرما
كه  ییبنا به الگو ییكای، سندیمدن  ،یر فشار مبارزات مردمیز

ف یخدمت وظانه یزمتوانند در  یممطرح كرده  یگرامش
. ف را انجام بدھندیاز وظا یبخش یو كارگر یو رفاھ یاجتماع
ن كلك است و به انقالب یند كه ایگو یم ك عده ھمیگرچه 
داند چه  ینمسرگردان انسان  زند و یم صدمه یستیالیسوس
دست  یدست رو ؟د كردیست كه چه بایمشخص ن. بكند
ن یم ایخواھم و بگذار یم یستیالیم كه من دولت سوسیبگذار

ك دوره مبارزات یا وارد یبكند  خواھد یم یدولت ھر كار
ن دولت فشار یكه به ا یا ان دورهیمبارزات م ؟میبشو یاجتماع

ن یكه ا دییو بگو ردیرا از او بگ یھا از خواست یخشكه ب داوریب
  .من است یھا كف مطالبات من ا ست حداقل خواسته

به نظر . ق درآمد  نفت استیدرصد درآمد دولت از طر ٦٥تا  ٦٠
ھم بدھند به بخش نھا را یده اند كه این خواب را دیمن ا
به آن را بردارد و ببرد  ،ه استیكه صاحب سرما آنو  یخصوص
ند شرف من یگو یم او. كه تا به حال برده است ییجاھا
ارد دالر یلیم ١٥ساالنه  .حق من استن یاو  است  ت منیمالك
و  یداند، اما آزاد یم ن را ھمان شرافتیو ا كند یم ران فراریاز ا

  .شود یم قیه تشویفرار سرما یرفاه به بند است و آزاد
درس كالس   ٤ای ٣م به ین مدت كه ما صحبت كردیدر ھم

 ی در كنار احداث مدارس، شبكه. دا شده  استیاج پید احتیجد
تواند در خدمت  یم است كه ییھا ر ساختیآب و برق و راه وز

ھمراه  یدار هیو حتا توسعه درچارچوب سرما یتوسعه اقتصاد
ن درآمدھا فرار نكند یپس اگر ا. ردیقرار بگ یبا رفاه اجتماع

را كه  یجامعه و مردم یازھایرد تا نیات بگید از آن مالیدولت با
  . ن كندیمنابع اند، تام یمالك اصل

تواند در دوران گذار  یم یاجتماع یمنابع اقتصادن یاز ا یبخش
ك یكه دولت دولت دموكرات یدر دست دولت باشد اما به شرط

ن است كه توسط شوراھا انتخاب ین شكلش ایباشد كه بھتر
اصالحات است  دولت. ستیگریز دیگر چیآن وقت آن د. شود

ك یل جامعه به یدولت تبد. ل و استحاله استیدولت تبد
انتخابات  ،شورا ھم نشد اگر. ك استیدموكرات ی جامعه
كه  یمشاركت یك دموكراسید یم ھم نشد، فرض كنیمستق

تواند  یم باشد تواند یم حد مطلوب یطیآن ھم در شرا
، مثل نفت، آموزش و پرورش یاقتصاد یا جتماع یساختارھا

، یعموم یخودروھا یبرا ی، خودرو سازیساز یكشت
 زھاین جور چیاز دستمزد و ا یھا تی، حمایاجتماع یھا مهیب

محل . نه بدھدیھز دین كار بایا یبرا. ار داشته باشدیرا در اخت
  .ران درآمد نفت استیدر ا ھا نهین ھزین ایتام

ده اند كه نفت را بدھند به دست ین خواب را دیبه نظر من ا
خواھد بكند و  یم یكه او ھر كار یخصوص یه دارھایسرما

مردم  یات و فشردن گلویق مالیدولت را از طر یھا نهیھز
اقتصاد از نظر ن یدر اكه  وجود دارد یتضاد درونن یا. رندیبگ

 یند وبعد ھم فشارھایب یم لطمه ھا ر ساختیه زعتوس
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  ١٩    كانون مدافعان حقوق كارگر                              كارگران یر آن بر زندگیو تاث یطرح تحول اقتصاد یبررس: یزگرد اقتصادیم
 

كند  یم ن افشار جامعه منتقلین ترییخودش را به پا یاتیمال
  .را نشان دھند ھا كه آن واكنش

  . ستیش نیب یالین خواب و خیاما به نظر من ا
ر خط فقر ھستند یز یدرصد مردم شھر ٣٥ركه ین مردم فقیبا ا

من محاسبه (ون تومان است یلیم ١.٢٥ند یگویو خط فقر م
ات ھم ید كه مالنندار یپول رگیكه دمردم  )داینكرده ام جد

 ٤با  ھا نیا یول. میدار یرساخت اقتصادیران زیبله در ا. بپردازد
ھم  یو بھره ورست ده اشل یبه مردم تحم یمت واقعیبرابر ق
ت صداقت و صرفه یخوب را با نھااسفالت  دیگو یم مثال. ندارند

اد یدزده بآقا كه  سازد یم یو دقت فن یاركو درست ییجو
 ین مورد را برایتر در ا قیبحث دق...بنز خود براند ابروش 
   .میگذار یگر مید ییوگو گفت

ن ید و در اندیكه كش یزحمتتمام دوستان به خاطر ممنون از 
  .دنكرد یگفت وگو با ما ھمراھ
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