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نوشتار به بحران اقتصادی و تحریم در ایران و پی آمدهای  این

   .پردازد آن می

آمد و تراکم حاکمیت و مناسبات بحران  بحران حاکم، پی

گردباد اقتصادی اخیر و کنونی در ایران یک شبه آفریده .  است

مانند، همانند   های سخت اقتصادی کودتا تنش. نشده است

ها و مرکز  کودتای سیاسی، آنی و ضربتی نیست، ترکش

نشانه کانونی انفجار و کوبش بحران فراگیر، قلب مناسبات  را 

جامعه، برخالف تنش کنونی در . خواهد زمینه می وماه زمان  ۶گیرد، و صدای آن، دستکم، میانگین  می

گردد؛ ایران بازار کوچکی است از جهان سرمایه  های حکومتی باز نمی احمدی نژاد، یا حتی تمامی جناح ادعاها، به

 .هاست که  فوران گرفته است   در ایران، با دستکاری بحران، انفجار حباب. در حال بحران

 حاکمیت بحران

حکومتی فاجعه . ی ایران بحرانی، فاجعه به بار آورده است مناسبات بحران زای جهانی سرمایه، در اقتصاد وبا زده

 ۱۱۱ در آمد ارزی افزون بر. دالالن، ترکیبی ویرانگر به بار آورده است/بار، با ایدئولوژی فاجعه بار زیرسالح  پاسداران

ی بخش های  درصد درآمد، بورژوازی سوداگر و دالل را  برآن داشت تا تتمه۰۱میلیارد دالری فروش نفت، با برآوردن 

. نیمه خرد و بزرگتر در تمامی بخشهای صنعتی، کشاورزی و مالی را به ورشکستگی بکشانند تولیدی خرد و

های بازرگانی انحصاری قبیله را بیمه امام  داالن ی اتاق بازرگانی با پرداخت سهم امام، ها، با قبضه اوالدی عسکر

ی  دالل و تاجر سیگار و شکر و پارچه و دیگر کاالهای مصرفی و  برادران سهم امام پرداز،  سرداران بازنشسته. کردند

های بنجل و ها را به روی کاال  هرکاالیی در انحصار، مکاران مکارم از حوزه به بازار احتکار واردات تکیه زده ووو دروازه

. هدفمندانه قلب تهی دستان، کارگران و کم درآمدان جامعه را هدف گرفت ها،  یارانه. یکبار مصرف چین گشودند

بر   ، جامعه را به ویرانی کشانیدند، و با نقب«جهاد اقتصادی»در کشتار جمعی « مهرورزانه»طبقه و حکومت حاکم، 

 .می ربایند هایی از طال و ارز های مردم، گنجینه  ویرانه

نفت  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حتی روی گاز و. برد تورم، لگام گسیخته، هزینه تولید را به شدت باال می

. ناشدنی گردیده و حتا چین، و توتال و مالزی و روس نیز سرمایه های تولیدی را رها کرده، روی گردان شده اند

نظامی، و باالبودن شدید هزینه تولید، حامل انرژی ها ووو هیچ  تی،یدر شرایط امن. سرمایه گذاری متوقف می شود

، یارای ورود به بازار رقابت های خارجی ها ای حتی وابستگان به سپاه و زیر چنگال نظامیان و اطالعاتی تولید کننده

بی ثباتی . می بردچین  اشغالگر، در برابر کاال، دیگر رویاروی با قاتون تحریم ها، به راحتی نفت و ارزی ن. ندنیست

 .اقتصادی با شلیک تورم، بی ثباتی سیاسی را چاشنی انفجار می شود

، و با فریب در برابر پرداختی ناچیز، کاالهای حیاتی را چندین برابر ساختند و قیمت نان را ها را هدفمندانه، بیرق  نهیارا

ه ناچیزی که  در ماه هزینه دو کیلو گوشت را برآورده از یاران نفر را کمتر از یک سال، ده میلیون . به ده برابر رساندند

پردازند تا خلع مالکیت شوند و  را نمی  های خرده تولید کنندگان غیرخودی نمی سازد، حذف می کنند، یارانه

مصادره دستمزد کارگران و حقوق کارکنان را  و پرورانند تر می ایی خودی را فربههای مافی  حاکمان، شبکه. ورشکسته



 ۴۱میلیون کودک دبستانی را از تحصیل محروم کردند، در برابر پرداخت  ۴، در همین سال جاری افزون بر کنند می

اند و تنها ده درصد به  دهرسان درصد  ۰۱حیاتی را افزون بر هزار تومان در ماه به بخشی از جامعه، بهای کاالهای

هزار  ۰۱قیمت گوشت به کیلویی . ی آنان کمرشکن کنند درصدی را برگرده ۴۱افزودند تا تورمی افزون بر  دستمزدها 

ها نه  شود و افزایش قیمت تومان به قیمت هر کیلو افزوده میهزار  ۷تا  ۳رسد و در فاصله یک هفته بین  تومان می

ا به ها خانواده ر با دوبرابر شدن ارزش دالر، و طال در چند روز، گردباد بحران، میلیون. شود ای می روزانه که لحظه

آمد طبیعی بحران سراسری اقتصاد بیماری زای  این گردباد ناگهان و شرایط کنونی، تنها، پی. فالکت کشانیدند

های باندهای حکومتی  داری نیست، بلکه شدت و ویرانگری این چنینی آن، کارکرد، ماهیت، و سیاست سرمایه

 .است

دار در ایران، بورژوازی  ز دیگر شرکا و رقبای  سرمایهدر چنین شرایطی، با افزایش ارزش ارز خارجی، بیش و پیش ا

ترین و  مانده این بخش از واپس. برند های حکومتی سود می دهنده جناح دالل و تجار وابسته به باندها و تشکیل

تا  درصد،۰۱اش با  فشرد و دولت که احمدی نژاد برآن  پای می)ها  دار، هم از بهره پایین بانک ترین بخش سرمایه کثیف

. رباید سازی هردم فزاینده کاالها سود می و هم با  قدرت انحصاری واردات، از احتکار و گران( نصف تورم اعالم کرد

ها و دیگر دالالن و سوداگران خزیده زیر بال رهبر و حوزه و دولت،  ها، محسن رضایی عسکر اوالدی و رفیق دوست

گان بومی را ورشکسته و چای کاران را به گدایی واداشتند و صدها ها را به روی واردات گشودند، تولید کنند دروازه

ی تولید کنندگان خرد  تتمه. هزار کارگر و خانوار میلیونی آنان را به لشگر بیکاران و آوارگان سراسر ایران پرتاب کردند

لغو مالکیت . دمانده سال های دور، ورشکسته شدن رسنتی و پیرامون صنایع مونتاژ و تولیدات سنتی و کمپرادو

های تولیدی،  ها خصوصی کوچک، در تمامی زمینه ها و بخش ه کنندگان حاکم، از صدها هزار تولید کننده خرد و کارگا

زندگی ستادند و ثروت اندوختند و بانک گشودند و . درمانی، بهداشتی، آموزشی ووو سلب مالکیت کرد  خدماتی،

سالح های  ،هسته ای دمیدند، به یاری مافیای روس و چین و کره دارایی های کهکشانی ربودند و  به کوره های

افی در جام جم ندارد به رخ کشیدند و در برابر رهبر ذکشتار جمعی، برای باقی بقایی که سرانجامی جز تصویری ق

دت از پای هزار تومان و حقوق بگیران با حقوق ثابت، به ش ۳۱۰۱میلیون ها کارگر با دستمزد ماهیانه . به رژه نهادند

٪ با قدرت خریدی  هردم کاهش یابنده و پول بی اعتبار در بی اعتباری مشروعیت  ۴۱در می آیند، تورم نزدیک به 

هزار تومان در شش ماهه به  یک  ۰۱۱نقدینگی با رویکرد به ارز و طال پناه جو شد و سکه از . شان به کاه تبدیل شد

 .تهی ساخترا مان بیش از همه سبد خانواده ها تو ۰۱۱۱تومان به  ۱۱۱۱و دالر از  ،میلیون

در آمد ارزی کاهش بیشتری  می یابد و به . حکومت برای پرداخت های جاری  ذخیره های خود را هزینه گذارده

ی تورم، به تنگنا افتادند و  آنانی که دستمزد و درآمدی ثابت داشتند، در شتاب فزاینده ی و همه دوش طبغه کارگر

 .نشینند بار به خاک سیاه می انی در مسلخ خدایان، به سود مناسباتی جنایتهمچون قربانی

 تورم زایی حکومتی به فرمان دولت

٪   ۱۰تومان اعالم کردند ، یعنی  ۱۱۰۱تومانی را رسماً به   ۱۱۱۱در یک آن، کلید دیگری زده شد و  قیمت دالر 

 . به ناگهان باال رفت ها قیمت. این کلید شلیک بود و تورم آفرید. سود برای رژیم

ی کارشناسانه ثابت کرد که  ا اد  در نوشته رقیب احمدی نژ شایعه ی برآوردن پرداخت یارانه ها را اتاق فکر  تابناک، 

به  2تا  ۰2هر ماه در فاصله بین ». رود ها، نرخ ارز ناگهان باال می  چگونه در روزهای پرداخت دستمزد و حقوق و یارانه

کند و این محلی برای تأمین نقدینگی و کاهش وجه  روز، نرخ ارز صعود غیر منطقی را تجربه می مدت سه تا چهار

گیری تورم جهنده جلوگیری کرده و هم ریال کافی برای تأمین  رایج موجود در بازار است که هم از این راه، از شکل



رسد، در اختیار بانک مرکزی  می( میلیارد ریال هزار ۳۱)یارانه نقدی را ـ که ماهانه نزدیک به سه هزار میلیارد تومان 

 [1] [1]۱«.گذارد می

ها، این پرسش را  نیافتن درآمدهای هدفمند کردن یارانه  دولت در کنار تحقق 0۱وجود ابهامات در بودجه سال »و 

به ای، اقدام  برای نمایندگان مجلس درست است که دولت به ویژه در سه ماه گذشته، از کدام ردیف بودجه

 !  ؟«جابجایی برای تأمین هزینه یارانه نقدی مردم کرده است

  

 !نقدینه های سرگردان

های  سوداگران خصوصی و غیرخودی و نیز موجودی های انباشته شده در دست آوری نقدینه برای جمع ،  پیشنهاد کارشناسان اقتصادی به

خواران حکومتی و برآوردن بودجه های جاری و نه    رانت بلکه به سوددادن به روند تولید،  خرد و کالن در جامعه، نه به هدف جهت

در حالیکه تورم به بیان کارگزاران حکومتی، . برای تورم زدایی، افزایش نرخ بهره را پیشنهاد دادند؛ باند احمدی نژاد، مخالفت کرد

انداز و موجودی هرچند  شد پس میکسی حاضر کمتر . ای نداشت درصدی هیچ جاذبه ۷۱در صد شتاب گرفته، نرخ بهره  ۰۳افزون بر

این تن ناسپاری، بیش از . خود را به حکومت بسپارد، و پس از مدتی با قدرت خرید بسیار ذوب شده، پول بی ارزشی را پس گیرد اندک

 ،ها یریت اش، نقدینهدر این بی اعتمادی به حکومت و بازار و مد. و حال حاکمیت است به آینده حاکمیت و  همه، بیانگر بی اعتمادی

برای جلب نظر بورژوازی دالل و بازار،  سی گشایش ال. ها نشد، و سیل وار به سوی خرید ارز و سپس طال کشانیده شد ی بانک سپرده

نقدینگی . خودی های باندهای حکومتی را اعتبار می دهد، تا در تجارت و احتکار بدون در دست داشتن ارز معتبر زالو بمانند

شمش و . جستند متراکم در دست بازار و سران باندهای حکومتی و سرداران دالالن مالی و سپاه، پناهگاهی امن می  ،«نسرگردا»

در یک لحظه و ثانیه،  نجومی در این بازار سودایی بیماری زا، سودی. اشان شد های طال و ارزهای غربی، بسترهای امن و طالیی  سکه

  .درصدی بانک ها پوزخند زدند 0۳ ی بهره درصد سود بردند و به  ۷۰۳با خرید ارز و طال، افزون بر 

 کارگران و  زخمتکشان« جهاد اقتصادی»تا در این  دالل های دولتی در بازار ارز به آشکارا و بیش از پیش هویدا شدند

 .را به شهادت برسانند

ساله چهارم، دولت  5در قانون »: گوید با باند احمدی نژاد، میمحمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در رقابت 

درآغاز دولت احمدی نژاد نقدینگی دست بخش . را موظف کردیم که سال به سال نقدینگی دست بخش خصوصی را ساماندهی و جهت دهی کند

هزارمیلیارد  ۰0۳برابر شده و حدود  5ه مقدار آن هزارمیلیارد تومان بود که باید آنرا ساماندهی می کردند اما نه تنها نکردند ک ۱۳خصوصی 

 [2]  .«تومان پول دراختیار بخش خصوصی است

در صدی تورم، تنها هدفمندی یارانه ها را سبب ساز توفان بحران می  ۰۳انی در مجلس اسالمی، همراه با اعتراف الریج –نماینده باند رهبری 

درصد تورم بوجود خواهد آورد و باید این تورم را هم پذیرفت ولی بتدریج که  ۰۳یارانه ها حدود از همان ابتدا می گفتیم هدفمند کردن »: شمارد

قرار بود دولت نقدینگی را مهار کند، اما نه تنها این کار را »،  [3]«طرح هدفمندی به سالهای آخرش برسد شاهد ایجاد تثبیت قیمتها خواهیم بود

 .  «درصد افزایش پیدا کرد ۰۳۳بر یعنی حدود نکردند بلکه نقدینگی به بیش از سه برا

رئیس بانک مرکزی، بهمنی برای افزایش سه درصدی بهره سپرده ها با احمدی نژاد گالویز شد، و احمدی با یک 

بر  من روستای بازار و میدانی های حاککال  مدعی مدیریت جهانی، در. دندگی به سود باند خویش، لجاجت کرد

ر دست، هندسه ندیده، اگر مدرکی د« مهندسین»از پیش هم پیدا بود که . ایران، به شدت پای در گل مانده است

                                                           
1[1]   http://www.tabnak.ir/fa/news/215153   
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هللا  اینان، در مهندسی اقتصاد، قصار آیت. دستیار احمدی نژاد« رحیمی»بود یا « ترکان»مدرکشان کپی مرحوم 

 . مربوطه  فرورفته اند« اقتصاد»ند که تا گردن در مرداب فرستاد کردند و به او رحمت می می  خمینی را  زیر لب زمزمه

  

 کاربرد تحریم

با تحریم طال و . گلوگاه ارزی رژیم بسته شده است. دیگر همانند گذشته، ارز و طال در برابر نفت وارد نمی شود

ی، قدرت مانور و های نفت ها به ویژه بانک مرکزی و صادرات و تجارت و نیز تحریم نفت و فرآورده الماس و بانک

باید به . ارزی برای رقابت با ارزهای  موجود در دست غیردولتی ها نیست. شود های حکومتی بسته می یافت ره

! تک نرخی کردن ارز، بازستانی ارزهای گران فروخته شده به ارزان است. هرگونه دالرهای فروخته را بازپس گیرند

عامل روانی تحریم ها کشش به سوی تبدیل نقدینگی پول . تچیزی که اگر ناشدنی، دستکم بسیار دشوار اس

برای راه نجات، باید کاالیی . ها شد موجودینقدینه ها و ای برای  بیمه  که مانند قالب یخ ذوب می شود،« ملی»

جات هر چه می خواهد  طال، ارز خارجی، مسکن و زمین و عتیقه. یافت، نه تنها ناکاهنده، بلکه افزوده ارزش باشد

ای برای نقدینه ها، بازار  کاالی سرمایه ای یا سرمایه کاالیی، گزینه. باشد، فقط تومان جمهوری اسالمی نباشد

 .بورس و قمار تهران، نا مطمئن تر از حکومت و وعده هایش

 .افزایش بهای دالر و طال به این گونه شگفت آور، به دو عامل دیگر تحریم ها و عامل روانی  نیز بستگی داشت

  

 تک نرخی تقالیی در بن بست

 ۰۱۱۱تومان اعالم کرد که  نرخ دالر به  ۱۰۳۰محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، در حالی بهای ارز تک نرخی را 

بانکی  ژانویه، تمام سیستم ۰۰( بهمن ۰)روز شنبه . ای به فروش ارز دست زد تومان رسیده بود و کمتر فروشنده

نرخی که به ظاهر بر پایه تفاوت نرخ تورم   -تومان اعالم کردند ۱۰۳۰نجام نرخ دالر را سرا. دباید به این اعالم عمل کن

تومان،  ۱۰۳۰درصدی، مرز  ۱۰ تفاوت میانگین تورم. درصدی در ایران محاسبه شده است ۰۱کا و یدرصدی در آمر ۳

درصد به اعتراف  ۳۱ن بر درصد، که افزو ۰۱و نیز خودفریبی بیش نیست، زیرا که نرخ تورم در ایران، نه  فریب

ی اعتراف نماینده رهبری در مجلس، همان دالر  رود، یا به بیان دیگر، بر پایه کارگزاران حکومتی شتابنده پیش می

اند که  متی، نخسیتن کسانیها و مراکز مخفی و آشکار، دالالن دولتی و کارگزاران حکو صرافی. تومانی ۰۱۱۱

هجوم به بانک های باجه بسته و صرافی های ویترین . گردانند کنندگانش باز میی تک نرخی را به سوی صادر  بیانیه

، در نخستین روز و روزهای آینده، شکست سیاست تک نرخی ارز برای عرضه موجود نیستخالی با تابلو های 

 .ارز را به نمایش می گذارند

! ها بسیارند  است که دالر و طال و ذخیره مدعیی گرداب، کژ و مژ در نوسان،  ای بر لبه رژیم همانند کشتی شکسته

در کوتاه مدت با تک نرخه کردن ارز، به مهار گذرای افزایش نرخ ارز و طال و نیز  نه به کاهش فالکت بار ارزش پول 

 -در بازار نابسامان، با بادهایی که کاشته، جز توفان بحران های اقتصادی  حکومت نابسامان،. یابد داخلی دست می

 .اسی چیز دیگری درو نخواهد کردسی

های  کالن نقدینه داران، به پشتوانه نقدینه. هاست در بازار کاالیی، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت

ها برای بهره  ی خویش، و هر فرد دارای کمی موجودی، نه به سوی بانک کهکشانی سرگردان و انباشه شده

عدم پاسخگویی برای . آورند خرید ارزی که عرضه نمی شود هجوم میکه به سوی بازار به تقاضا برای   درصدی،۰۱



های رژیم به بن بست،   تک نرخی کردن ارز مانند دیگرگریزگاه. شود ی ارز پرتقاضا، سبب گرانی این کاال می عرضه

 . گیرد پایان می

این کاالی دارای ارزش، برای . شود می تر تمام تر که گران ارز نیز همانند کاال باید تولید شود، این ارز هرآینه نه ارزان

ای آفریده شود، به بازار آید و در داد و ستدهای کاالیی در برابر کاالی هم ارز خویش،  ارزش مبادله، باید از سرچشمه

های بانکی و   در حالی که گلوگاه. این کاال، در ایران به طور عمده باید از فروش نفت به دست آید. برابر نهاده شود

های تهاتری و پایاپای در برابر  شود، جز داد و ستد های نفتی با اعالم تحریم بسته می ی و فروش نفت و فرآوردهمال

 راهی شود، چه های گزافتر که به ضرورت باید وارد  کاالهای بنجل چینی و یا دیگرکاالهای مصرفی و با هزینه

های اجتماعی،  وداگران و برآوردن نیازهای تمامی بخشکاالی مورد نیاز تولید کنندگان و س  ارز خارجی،! ماند می

های به غارت  پردازد و دارایی در حالیکه صندوق ذخیره تهی است و هیچ بانکی در جهان وامی نمی. درمیان نیست

پس ارزی نیز، واریز  و  شود،  اند، نفتی نیزدر برابر پرداخت ارز، خریده نمی برده شده سران حکومتی را بلوکه کرده

 .  منتقل نمی شود

شرکا و مشتریان حراج هستی جامعه با سیاست تحریم، یکی در پی دیگری به سوی بازارهای دیگر روی می 

درصد نفت آفریقای   25  . ایران اعالم پیوستن به تحریم نفت را بررسی می کند یار نوبیآفریقای جحکومت . آورند

میلیون دالری  0۱۱آن در پروژه پتروشیمی  « ساسول»رکت جنوبی از ایران برآورده می شود و این کشور که ش

بورژوازی حاکم در . شریک ایران است در حال فاصله گیری است، گروه تلفن همراه« ام تی ان»نام  و نیز زیر%  2۱

دست . پنهانی که به بازارهای دیگر روی آورده بود و هم دست در ربایش سودمافوق در ایران ۰۱۱۱چین در سال 

. سود حکومتیان می داد، از جمله به غربستان روی نموده است را داشت و گاهی در مجامع دولت ها، رای بهباال 

پا و اسمیرنوف طالیی به جام های  الهی، به میمنت، در کرملین ضیافتی تزارگونه بر/روسیه از این موهبت والیی

  .  بازار نفت و گاز روسیه بی رقیب تر در اروپای سرد و بحرانی، رونق بیشتری می یابد.  پیروزی می ریزد

 !«خیبر و بدر»محاصره و تحریم یا در 

وام . اعتباردر صد کمتر از نرخ تورم هر دم فزاینده، یعنی تبدیل پول داخلی به کاالیی کم ارزش و بی  ۰۱بهره 

. کنند ست را به بانک های خود سرازیر میی پایین، سود این سیا گیرندگان وابسته به باندها با برخوردار از بهره

ای است در برابر صحابه ای که گفته بود، شرایط  این قصار خامنه [3]۰«.طالب نیست بدر و احد است شعب ابی»

ای بر دیوار کعبه هرگونه داد و ستد و  یرفتن تحریم مکیان که با بیانیهگریز و پناه بردن به دره ابی طالب است، و پذ

رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که ایران  ،محمود بهمنیاین را . رابطه با خانواده محمد را  تحریم و فرمان داده بودند

مردود شمرد و گفت جمهوری و رهبر، این ابراز کارگزار خویش  را . خواهد بود« طالب گرفتار دو سال در شعب ابی»

به   بدر و خیبر، روزگار گریز از محاصره به مدینه است، با پیوستن سالح . است« بدر و خیبر»اسالمی در شرایط 

دستانی برای بستن راه و تاراج کاروان، برای قدرت سیاسی و اقتصادی و تجهیز برای هجوم به عربستان و دیگر 

 . سرزمین ها

چپاول و کشتار ساکنین خیبر و ویرانی این آبادی و مصادره برای بسیج و نیروی بیشتر با اسب و نماد غارت و  خیبر، 

ها را تداعی  راه ها و تنگ بدر، بستن تنگه. ای و موشک های امروز هسته ی بمب سالح آن روز و موشک و هزینه

شعب »ه، بوی الرحمن را در ی سرداران سپا نامه. باختگان کند و غرشی بی روح از درون بیت، به روحیه می
                                                           

  3 http://www.tebyan.net/politics_social/politics/domestic_policy/2012/1/10/194448.html 

ای که پس از آن، اوضاع مادی مدینه  فت، به گونهوسلم قرار گر وآله علیه هللا ثروت عظیمی در اختیار پیامبر صلی »با فتح خیبر، 

آله دارای زره و اسب و امکانات  و علیه هللا کامالً تغییر کرد؛ اصحاب ُصّفه دارای خانه و امکانات شدند، سپاه پیامبر اکرم صلوات

 «شدند

http://www.tebyan.net/politics_social/politics/domestic_policy/2012/1/10/194448.html


به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی »: تواند در چشمانت بنگرند و بگوید تنها احمدی می. بازتاب داد« ابومجتبی

 [4]۳«.  در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم

 هزینه ای در پی آمد
 .«کره شمالی»میلیتاریسم کامل حکومت اسالمی روی کرد به جنگ و بر قراری حکومت نظامی رسمی و 

 .اوج یابی نارضایتی و خطر خیزش داخلی و انفجار اجتماعی

 .شدت یابی ستیز گرگ ها در سوز سرمای زمستانی

،  قادر نبودن ((output خروجی -یعنی کاهش ارز و طال در ذخیره، و باال رفتن هزینه ها(  Input)با کاهش ورودی 

کاالهای مصرفی، قادر نبودن به پرداخت دستمزدها وحقوق و هزینه های جاری، گرانی سرسام آور و رقابت در برابر 

کمیابی کاالهای ضروری، رکود تورمی و اوج فالکت و ویرانی، از جمله چالش هایی است که هرآینه فزاینده هجوم 

 .آور می شود

نده و بازار سرمایه مالی، تجاری، کشاورزی و تولیدی، حاکمیت از واردات و پشتیبانی از واردات و صادرات، ناتوان ما

گذاری داخلی و خارجی سرمایه گذاری،  ادعاهای سران حکومتی مبتنی بر سرمایه. در رکودی مرگ آور فرو می رود

 :گواهی است بر این واقعیت، نمونه زیر. موهوم و فریبکارانه است

تولید . نابودی تولیدات کشاورزی است گذشته نمایانگرای چشمگیر، در سال  کاهش تولیدات کشاورزی به گونه

هزار تن  ۰۷هزار تن به  ۱۶۰هزار تن، چای از  ۰۰۱هزار تن به  ۳۱۰میلیون تن، ذرت از  ۱۰میلیون تن به  ۰۰گندم از 

در آمد نفت کاهش یافت و کاالهای کمتری وارد شد در نتیجه کمبود . است« مشتی از خروار»رسید و این نمونه 

کاهش هفتصد هزار بشکه در روز از . درصدی درآمد است ۰۱آمد کاهش این سرچشمه ی افزون بر  ی، در پیارز

دهد و برای اقتصاد انگلی، غیرمولد،  درصدی را نشان می ۰۱میلیون و پانصد هزار بشکه، کاهشی  ۳ظرفیت کل 

 . عربستان و روسیه و عراق وووای تکیه داده به ستون لرزان بشکه ها با رقبایی همانند  مصرفی و تک پایه

به آمارهای . کند خود وانمود می( صادرات و واردت)های توازنی  آمد سیاست حکومت اسالمی، کاهش واردات را پی 

حکومت نیر « برداران قاچاقچی»گمرک با وجود افزون بر صدها پایانه و اسکله سپاه و خصوصی وابسته به باندهای 

ها را گشود اژدهای چین بیش از دیگر ملخ های  زهااین هیوالی  مخوف بازار، درو دیعسگر اوال. اعتمادی نیست

 .ی جامعه نشست آدمخوار بر سینه

 در سرباالیی یکدیگر را دندان می گیرند

پول ملی اش هیچ دولتی ارزش »:می شناساند –و نه حکومت  –احمد توکلی، از رهبران مهدویون سنتی و بازار، در ستیز باندها، مقصر را دولت 

اگر به سرعت به داد اقتصاد »در هراس از فروپاشی حکومت می گوید . [5] «را وجه المصالحه کسب درآمد برای اداره مخارج دولت نمی کند

توانم در این موضوع روشن صحبت کنم به نظر من صرفا  من نمی ... کشاند نرسیم وضع موجود بازار ارز و طال کشور را به ورشکستگی می

« حامل هاله نور»و خواهان دخالت وزارت اطالعاتش می شود تا « .عقلی دولت در کار نیست بلکه اهداف و مقاصد دیگری در کار است له بیمسئ

  . و باندش را که سران انحراف نام گرفته اند، را زیر نظر قرار دهد

                                                           
3[4] http://www.khabaronline.ir/detail/195806/ 

 http://www.tabnak.ir/fa/news/221879/ های مجلس شورای اسالمی احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش  [5] 



مدی نژاد و بانک مرکزی جمهوری ای، در روزنامه کیهان، دولت اح حسین شریعتمداری نماینده رهبرسیدعلی خامنه

« افزایش تاثیر تحریم ها بر ایران»کند که به منظور  اسالمی ایران را به همدستی با آمریکا و غرب  متهم می

 .مأموریت دارند

ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا  رویه و جهشی قیمت سکه و دالر پروژه  افزایش بی"

متوهم هستند و شرایط کنونی کشور را با دوران "بازجوی اوین، در ادامه نوشته است که این افراد    [6]2".  است

 ".دانند طالب مقایسه کرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاکره با آمریکا می شعب ابی

کشور به ایجاد یک فضای کاذب  در داخل ها به همین منظور آن" ،به نوشته نماینده ولی فقیه در نهاد تبلیغاتی کیهان

به هر  ". هاست ها پی آمد تحریم اند تا سپس ادعا کنند این افزایش جهشی قیمت ها دست زده از افزایش قیمت

میلیارد دالر ارز فروخته  2 دولت »روی در این بازار آشفته تاراج، دولت سرمایه در ایران، به اعتراف احمدی نژاد  

سیزده هزار و پانصد )تومان به قیمت هر دالر،  ۳۱۱با افزایش دستکم میانگینی نزدیک به با این فرض،   [8] «.است

 .دولتی سر به آسمان می زند قاچاق سود این بازار کثیف(میلیارد تومان

 :نوشت« چه کسی تحریم ها را بزک می کند؟»کیهان ولی فقیه به قلم نماینده اش زیر عنوان 

زایش پروژه اي هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوي اتحادیه اروپا بوده است و جریاني همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نیست با اف»

  سویجمهوری اسالمی ایران از  مصنوعي بهای سكه و دالر و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر كاالها، در تالش بوده است تا آثار تحریم نفتی 

 . «آمریكا و سپس اتحادیه اروپا را سنگین و پرآسیب جلوه دهد

و « شریعت بی» ٬«پیرمرد»یک روز بعد در ششم بهمن٬ حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه را  ٬نژاد وابسته به تیم احمدی« ها پرس ر»سایت 

 .  نامید« امنیتی» و« خسته»٬«چالق»ای  روزنامه ٬خواند و روزنامه کیهان خامنه ای را« منحرف»

آمریکا نامیده، اتهامی که تا کنون به وسیله آن، صدها نفر را « مأمور»نماینده خامنه ای در کیهان، باند رقیب به رهبری احمدی نژاد را به آشکارا 

 :و می پرسد -های دار سپرده اند به چوبه

ایر كاالها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طي چند روز گذشته آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سكه و دالر كه افزایش قیمت س» 

این ماموریت را چه كسانی و یا كدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی كرده  -كه هست -   در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست

با دوران شعب ابیطالب مقایسه می كردند؟ و راه برون رفت را در  چه كسانی شرایط كنوني كشور را. پاسخ این سوال چندان دشوار نیست! اند؟

 [7] «.  كه با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند! گشودن باب مذاكره با آمریكا مي دانستند؟

در گیری های درونی باندها، شتاب بخش . دو انتخابات پیش روی این شکاف ها و گازگرفتن ها  را شدت می بخشد

نژاد، غیرمستقیم، سپاهیان رقیب را عامل اصلی آشفتگی در  های باند احمدی وبالگ. خیزش های اجتماعی است

احمدی « برادران قاچاقچی»ال و ارز را با قاچاق آنارشی در بازار سکه ط ،ها این وبالگ. بازار سکه و ارز معرفی کرد

 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد شده ۰۱درصد از  0۱نژاد، این سرداران سپاه رقیب در پیوند دانسته و افزوده است که 

 .شناساند به ایران به دست ارگان سرکوبگر نظامی اقتصادی می را

                                                           
 .  ۰۱۱۱-۱-۰2شریعتمداری، روزنامه کیهان، چهارشنبه حسین   [6]    

 . 20127  شماره  -۷۰3۳بهمن  5چهارشنبه حسین شریعتمداری، کیهان،   [7] 

  



ها سپرده و به  های قاچاق را به بانک های حاصل از فروش کاال پولاین ارگان »: می نویسد« سوپر انحرافی»وبالگ 

 [8]۷«.های بانکی را افزایش دهد دولت فشار آورده که نرخ سود سپرده

سه نیروی اصلی، روحانیت به . ی انتخابات مجلس اسالمی، به اوج خود رسیده است باندها، در آستانه -ستیز جناح

و سرداران سپاه در خاکریز پیشا انتخابات ریاست جمهوری به دریدن یکدیگر  ای، باند احمدی نژاد رهبری خامنه

ی مجریه سرمایه  گرفتار بحران، به رهبری احمدی نژاد، حمله  دو باند روحانیت و سرداران سپاه، به قوه. ایستاده اند

لی مؤتلفه و بازار، نزد هاشمی احمدی نژاد، هرچند پرهزینه، با دال -با به گوشه رینگ راندن باند مشایی. اند ور شده

 . شود اند و ستیز گرگ ها، تا فروپاشی، همچنان بازتولید می ها، هم اکنون سرجنبان شده رفسنجانی، باند الریجانی

 عوامل بیرونی

بحران در سوریه، و فروپاشی قدرت پایگاه و هم پیمان اصلی و شاهراه نظامی، اقتصادی، ترور آفرینی، قاچاق 

ی در منطقه، بحران در عراق و امکان فروپاشی دولت مالکی، سودجویی روسیه در این تحریم ها که حکومت اسالم

فروشد، باالگرفتن اختالف با هم پیمانانی همانند ترکیه و عراق  می نفت و گاز خود را به ویژه به ترکیه و اروپا گرانتر

هزار بشکه از  ۰۱تحریم خرید . سازند توفان بحران ها را کوبنده تر می ای هستند که ووو از جمله عوامل بیرونی

کشور عضو اتحادیه اروپا، روی آوری هندوستان، چین و ژاپن، کره جنوبی ووو نیز به بازار دیگر تولیدگران  ۰۷سوی 

 شدت یابی تحریم های. نفت، سرچشمه حیاتی، اقتصادی و تسلیحاتی حکومت را به محاصره گرفته است

ها گازی  به ویژه هرگونه  توسعه و بهره برداری از میدان. تر می گرداند اقتصادی و سیاسی، شرایط بحران را انفجاری

تامین سالح، ایجاد تنگنا در پیشبرد  نفتی و معادن، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی، جابجایی مهمات و و

ازماندن از ترمیم و بازسازی و تامین و تجهیز ماشین جنگی ای، ب های غنی سازی و دستیابی به سالح هسته برنامه

این شرایط، اعتراض خفته و به ظاهر در رکود را ملتهب می . بخشند یسم ووو را شدت میخود و حزب هللا و ترور

 . کند

 !جام زهری دیگر

پروژه . شوند اعی میو خیزش های اجتم  تحریم ها هرچند نه تعیین کننده، به هرروی کاتالیزاتور انفجار اعتراض

ی طبقاتی، به تغییر  تحریم در بر بستر تراکم سی و سه ساله ی کارکرد این حکومت و مناسبات مزمن و دیرینه

. در آفریقای جنوبی، عراق، لیبی، برمه هم اکنون و سوریه در راه، نمونه های چنین تجربه ای است. انجامیده است

همانگونه که امام کاریسما . غرب و آمریکا تا جام زهر پیش می روند. ه استروند فروپاشی، در ایران نیز شتاب گرفت

یکی و توان گسیل زمانی که دیگر قدرت بسیج و لژست. اما اتوریته خمینی فروپاشی و انفجار را مهار کرد. ناچار شد

برای این . دادها را نداشت، جام زهر را نوشید و کشتار جمعی زندانیان سیاسی را فرمان  سوخت انسانی توپ

امضا  که  ۱۰۱۱هرچند  -و خدای امام، ناشدنی است ساله با هزار امام  ۰امام، اما بازگشت به دوران بسیج جنگی 

با این ایثارگران .  ، این ایثارگران کاغذی را روی کاغذ بیاروند«فداییان»میلیون امضا جعلی و حقیقی  ۱۰نه 

ها، حتا با ضیافت هزاران هزار جنازه، جان پناهی  روپاشی کرکستوان از ف بازنشسته و کاغذی، و مجازی نمی

مسلح به «  ی شمالی کره»حکومت اسالمی به سوی حکومت اسالمی . استحاله ناممکن است. ساخت

های هسته ای چشم دوخته است دخیل بستن بر مرقد امامزاده های پنهان در فوردوی قم و نطنز، رؤیای   بمب

 .کند ا هرگز بیمه نمیپاسداران و ولی فقیه ر
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تومار . دنبالچه و پی آمدها داردرازای  سال دیگر بباشد، ها حتی با نوشیدن جام زهر اگر ولی فقیه عمری به د تحریم

ها و موازین  سازمان ملل در همه زمینه ها، از  ای آغاز و به پذیرش قطعنامه های هسته تحریم، از تعطیلی برنامه

ز اییل، یا دستکم  به رسمیت شناختن امنیت این کشور، پرهیز از تروریسم و تجهیجمله به رسمیت شناختن اسر

ندگان کشورهای غربی، های کشتار جمعی، نظارت نمای هللا، دست برداشتن از گسترش پروژه های موشک حزب

میانه، و  عراق و افغانستان و لبنان و آفریقا و آمریکای التین و پذیرش هژمونی ترکیه در خاور رعدم دخالت د

ر نیجریه، های خاورمیانه و ترسیم سرمایه جهانی در خاورمیانه و شمال آفریقا، عدم دخالت در کشورهایی نطی پروژه

این . ادامه می یابد ...به آشوبش کشانید و( خواندن کتابی جز قرآن حرام)« بوکو حرام»که به سود بازار نفت، 

م بستر مادی در درون جامعه، خیزش دوباره با پتانسیلی متراکم تر، و شرایط، و کاتالیزاتور تحریم، با وجود متراک

این بار از پیرامون کالن شهرها، . سازد های پایینی، کارگری و سراسری را حتمی می تر در برگیرنده الیه گسترده

مالکیت شده،  غوهای میانی به شدت ل الیه. آشوبد ، نیز اعتراض فرا می روید و بر می روستاها از ریشه های جامعه

گان و به ژرف پرتاب شدگان، به میدان  میلیون جوان، فالکت زدگان، تحقیر شده ۱۱میلیون ها بیکار و افزون بر 

 .بینند های خود تدارک می نگری، مهار این خیزش را با گزینهتحریم گران، با آینده . آیند می

وند جابجایی جمهوری اسالمی نه به شیوه  عراق، گسیل ناوهای اتمی و جنگی به خلیج فارس، یک پیام دارد،  ر

اما برخالف هیاهوی جارچیان . که  بیشتر الگویی مناسب را به ویژه در پی عراق و لیبی و سوریه کلید خورده است

صلح حکومت اسالمی با دولت های امپراتوری سرمایه، تا پیشنهاد جام زهر، وعده مصونیت و شرکت بخشی از 

در صورت . استبداد جایگزین، این روند تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ادامه داردسهمی در  ،باندها

، یعنی حکومت شوندگان و طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خویش، روند چانه زنی و کیش «سوم»حذف نیروی 

یی از حکومت اسالمی، جایگزینی که به شکل منطقه ای از بدنه های حکومتی و جناح ها. مات، به درازا می کشد

آسان  هرگز تا سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و گستره بورژوایی و حذف کارگران و پتانسیل انقالبی در جامعه

 .به اراده ی عظیم ترین نیروهای سرکوبگر و استثمارنه نیست و 
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