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نراي کارگران و مزدبگی آن بر زندگري و تاثی اقتصادني و طرح نودهايحذف سوبس  

 ی ثقفرضايعل                                                    ١٣٨٧م مهر  يکشنبه بيستيک

 

"ی آن را بفروشی  کشورت را حفظ کنی بايد همه )حکومت( خواهی اگر می"  
"١٩٧: شوک، صنائومی کالين ، دکترين"                                                                                                      

های  نک جهانی و هم چنين اجرای توصيهريزان صندوق بين المللی پول و با دولت ايران برای جلب رضايت برنامه

ی به نام طرح تحول اقتصادی های جهانی ، طرح کشورهای سرمايه داری درجهت گشودن بازار داخلی و جذب سرمايه

المللی سرمايه و  های نهادهای بين توصيهشناسان دولتی اين طرح برگرفته ازی کار به گفته. کار قرار داه استدستوررا در

باره کشور ين طرح همان نظرات بانک جهانی دری کارشناسان اقتصادی دولت ا به گفتهمايه داری است و کشورهای سر

  )١.(اختيار جمهوری اسالمی گذاشته شده است آمده و در٢٠٠٣آوريل سال  ٣٠ما است که در سند ارائه شده در تاريخ 

ئيات در سند بانک جهانی ارائه شده است و ی جز شود با همه طرح تحول اقتصادی دولت که دراين شرايط اجرا می

  .دولت سعی دارد آن را با دقت اجرا کند

های گمرکی نظير گوشت، برنج، گوشی همراه، پارچه، کفش،  های دولت در جهت حذف تعرفه های گذشته برنامه در سال

. شد ی مصرفی و صنعتی میتدريج صورت گرفت و شامل اکثريت کاالها  قلم کاالی ديگر که به۴٠٠لباس، پنبه و حدود 

ی سازمان تجارت جهانی  های اوليه اين مساله از توصيه. و کمتر کااليی مانده بود که مشمول حذف حقوق گمرکی نشود

های اخير در   که در سال۵+١های  عالوه بر آن مشوق. است برای ورود به آن است که در سند بانک جهانی نيز آمده

گذاری درايران  است، همه در جهت ورود ايران به سازمان تجارت جهانی و آزادی سرمايهای پيشنهادی ارائه شده  بسته

های فنی  ها سرمايه گذاری وسيع در صنايع انرژی و فروش قطعات هواپيما وکمک است که از جمله، در آخرين پيشنهاد

  .و تکنولوژيکی در جهت رونق بازار ايران است

های جهانی يک مساله بسيار مهم وجود دارد که  بازار ايران به روی سرمايههای اصلی جهت گشودن  ميان توصيهدر

خصوص در  ها به ی جهانی موظف است آن را انجام دهد و آن حذف سوبسيد سازی جذب سرمايه دولت ايران برای زمينه

ان که طرح تعديل ی گذشته، يعنی از آن زم المللی پول دردو دهه های صندوق بين در ميان توصيه. زمينه انرژی است

دو دولت قبلی، به اصطالح سازندگی . ی حذف سوبسيدها همواره جايگاه مهمی داشته است اقتصادی اجرا شد، مساله

پايان جنگ و مرتبه ديگر با   ها داشتند، که بار اول با استفاده از ُشوک  واصالحات، کوشش فراوانی در حذف سوبسيد

های مردمی و اعتراضات و  اما هر بار با مقاومت. کردند ها می اين سياستک ناشی از اصالحات سعی در پيشبرد وُش

  .نشينی کردند اعتصابات عقب

  . آور و سرکوب مخالفان به اين مهم دست يابد ناشی از تحريم اقتصادی وتورم سرسام ُشوکخواهد با  دولت میاين بار

  اما اساس سوبسيد چيست؟
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سری است که  خواهند آن را حذف کنند؟ آيا اين صدقه دهند که می ه مردم میشان ب ها چيزی از جيب مبارک آيا دولت

های طرفدار بازار  خواهند آن را قطع کنند تا به قول دولت مردان وتئوريسين اند و اکنون می ها به مردم ايران داده دولت

ی دولت ارائه شده، ارقام  يلهو يا چيز ديگری است؟ در طرح تحول اقتصادی که به وس" مردم تنبل بار نيايند"آزاد 

ی انرژی ارائه شده است، از جمله پرداخت سوبسيد به برق، گاز، بنزين،  عجيب و غريبی از پرداخت سوبسيد در زمينه

ی آب و  حال ببينيم دولت هزينه. شود ی بودجه دولت بيچاره به مردم واگذار می و گاه آن چنان اغراق شده که گويا همه

  دهد؟  گويند سوبسيد می کند که می  را چگونه محاسبه میبرق و تلفن و گاز

ی يکی از مسوالن  کنند و به گفته  تومان محاسبه می٧٠های جديد برق آمده است که قيمت برق را کيلوواتی  در قبض

. کند خرد که برای آنها صرف نمی  تومان از توليدکنندگان خصوصی می۶٨برق را دولت ) های نو مدير عامل انرژی(

   درصد آن وام است که بايد بهره٧٠اند، و  گذاری کرده اند، سرمايه ها را خريده زيرا به قول اين مسوول، آنها نيروگاه

  .. )٢(. ... قيمت سوخت نيز افزايش يافته و  ها را هم بدهند و وام

. ريالC ل پرداخت ريال ، مبلغ قاب B ريال ، سوبسيد دولتAبرق مصرف : های جديد برق نوشته شده است  در قبض

  .حال می خواهيم ببينيم اين محاسبه چگونه صورت گرفته است

شامل سود ی روز قيمت گذاری آن به هزينه. کند نظربگيريم که ميزان معينی برق توليد میيک کارخانه ی برق را در

اين جا در.( ری توليد برق استهای جا هزينه، تاسيسات و، ساختمانليه است که دربرگيرنده قيمت زمينگذاری او سرمايه

آن قدر دهند وچند مبلغ عظيمی را تشکيل ميکنيم، هرمينظرهای نجومی مديران صرف حقوقها و ها، دزدی حيف و ميلاز

های ورشکسته  طرح اصالح اقتصادی دولت بوش برای نجات شرکتحتا در شد کهها شور ی حقوق مديران شرکت مساله

ايران هم همواره مورد بحث بوده است که دولتمردان گوش شنوايی قوق مديران لحاظ شده است و دری کاهش ح مسالهنيز

به عنوان سازمان نيرو) دولتی(شرکت کنند که اگر گذاری می اش برق را اين چنين قيمت دولت وکارشناسان) نداشته اند 

 ذاری دراين بخش را محاسبه کرده وگ ن سرمايهميزا) تاسيساتصورت خصوصی شده به عنوان خريداريا درفروشنده و

 کيلو وات برق راسپس قيمت هرگرفته و با اين سرمايه را درنظرميزان توليد برقسود سرمايه وتاسيسات زيربنايی و

های  با تشکيل شرکتومصرف کننده دريافت کردتوان ازشود که چه ميزان ميمشخص ميخص کرده است با اين قيمت مش

ی مشخص و با محاسبه سودآوری صاحبان شرکت برآورد  آن شرکت با احتساب سرمايهميزان توليد برق را دردولتی 

اين جا يک اشتباه عمدی و در حقيقت يک کاله برداری در جهت غارت اموال کارگران و مزدبگيران و تمام در .می کنند

تاسيسات، زمين، ساختمان وشبکه توليد   ی  ی اوليه ايهی سرم شود که کليه دهد و اين مساله مهم فراموش می مردم رخ می

اند و  های گذشته آن را به صورت وديعه و غيره پرداخت کرده متعلق به مردمی است که در سال...رسانی و و توزيع برق

بر روی   ی بلکه تنها اموال مردم راکه هيچ زحمت. اند نپرداختهای از جيب خودشان بابت آن  دولتمردان امروز هيچ هزينه

اند و اکنون آن را به عنوان سرمايه خودشان  اند، در ابتدا به ثمن بخس به بخشی از مديران خودشان تقديم کرده آن نکشيده

ی برقی که متعلق به  کارخانه. آنند مطالبه میبه قيمت روز محاسبه کرده و سود آن را از مردم زحمتکش و مزدبگير 

در حقيقت با جان ... گران و مزدبگيران با هزاران سختی با دادن وديعه برق، ماليات و ی آن را کار مردم بوده و سرمايه

ی کارگران و  اند و اکنون همان نيروی کارمتمرکز شده اند و با نيروی کار خودشان بوجود آورده کندن پرداخته

  . ايه را ازمردم مطالبه می کنندزحمتکشان به صورت کارخانه و تاسيسات توليد و توزيع برق در آمده، سود سهام و سرم
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کشان در  تمی برق مشکل بزرگی برای کارگران و زح  هزار تومان در سی سال پيش برای وديعه 15 الی ١٠پرداخت 

 تا ١٠يعنی زمانی که حقوق کارگر حدود هزار تومان بوده است وديعه برق خانگی چيزی همانند . اقصی نقاط کشور بود

های جاری  های مختلف متفاوت بوده است و اگر به قيمت  محاسبه می شده است که در قسمت برابر حقوق يک کارگر١۵

های جاری با  به قيمت.(کرده است محاسبه کنيم به طور تقريبی درآمد يک سال کارگران برای وديعه برق کفايت نمی

  ؟) دستمزد بيش از دو ميليون توماناحتساب تثبيت حداقل

های برق دربورس به فروش گذارده می شود و تقديم به سرمايه گذاران خارجی و   نيروگاهاکنون اين سرمايه کجاست؟

تر از  در حالی که برق در ايران گران. ها می خواهند داخلی می گردد، آنگاه سود آن را هم از صاحبان واقعی آن سرمايه

  .ای ؟؟ انرژی نفت و گاز استفاده می شودکشورها آنقدر ارزان است که از آن به جبسياری ازکشورهای ديگر است و در

  .همين مساله درمورد تلفن نيز صادق است

 ميليارد ٨/۵يتی آن به مبلغ  درصد سهام مدير۴٢تاسيسات عظيم مخابرات نيز به فروش و يا حراج گذاشته شده است و 

ابرات فرانسه برای خريد اين جمله شرکت مخهای خارجی از طبق اخبار شرکتبورس به فروش گذارده شده و بردردالر

غارت منابع مردم در همکاری تنگاتنگ با دولت=  کشورهای سرمايه داری طرف ازتحريم صوری( سهام اقدام کرده اند

الن مخابرات اعالم هم زمان مسؤ. ها خواهد افتاد شرکتبه دست آن اين صورت مديريت مخابرات کشوردرکه ) ايران

در . شد و مردم بايد جهت مکالمات وجه بيشتری بپردازند تعرفه تلفن برداشته خواهد رات ومخاب کنند که سوبسيد می

  .پردازند کنند که سوبسيد می حالی که تعرفه تلفن درايران ارزان تر از کشورهای ديگر نيست اما مسوالن ادعا می

کنونی  دولت مردان سابق وهيچ يک ازذاران و مشترکين ساخته شده است وگ همه از پول وديعهتاسيسات مخابراتی نيز

ديگری دادن صورت حساب سيصد تومانی کاروال مردم، هزينه کردن صدتومانی وغارت امليس کردن ولفت وجز

توان غارت اموال مردم را ميقراردادهای دولتی و ميزان رشوه ويک ازهرو. ها آورد توان نمونهاين زمينه مياند در نکرده

 گير  رشوهدررا١۵٢رتبه کشور١٨٠مياندر سازمان ملل، ايران فيت وابسته بهآخرين گزارش سازمان شفارد. مثال زد

  )تيرماه گذشته مراجعه شود به گزارش تحقيق و تفحص مجلس در( )دست آورده استه ميل اموال مردم ب های دولتی و حيف وي

)  تومان۴٠ تا ٧های جاری دالر بين  با قيمت( .پرداختند تومان میدر دو دهه قبل مردم بابت وديعه تلفن بايد هشتاد هزار 

 برابر شده است و همه به ۵٠ هزار تومان نزديک به ٨٠بدون احتساب تورم جهانی و کاهش ارزش دالر امروزه اين 

 يخچال و خاطر داريم که کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران با چه مشقتی وديعه تلفن را با فروش لوازم منزل مانند

چند سال  حال اگر کاهش ارزش دالر را هم بر مبنای آمارهای بين المللی در . کردند ها تهيه می در آن سال ...فرش و

 ميليون تومان می ٨ درصد درنظر آوريم، ارزش وديعه مشترکين مخابرات به قيمت جاری بيش از ۵٠گذشته حدود 

  ) خوانی دارد ايران هم های زندگی در ينهاين ارقام با صد برابر شدن اقالم ديگر هز (شود

های جاری حساب شود مسلما شرکت  ها به قيمت شود؟ اگر اين وديعه گذاری می حاال اين شرکت مخابرات چگونه قيمت

های مخابرات  تقسيم بندی ها، تاسيسات و تمام کابل کشی. بورس بفروشد در مخابرات چيزی از خودش نخواهد داشت که 

 ۴٢قيمت اگر(گذاران خريداری شده است اموال وديعههای رله و غيره از ، ايستگاهماکروويو،  ديجيتالهای ازدستگاه

های  وديعه ، محاسبه کنيم، سهمی کمتر از مبلغبورس عرضه شده است ميليارد دالر در٨/۵درصد سهام مخابرات را که 

به آنها برگردانند، شرکت مخابرات به به قيمت روزگذاران را  بخواهند اموال وديعهاگر. يک ميليون مشترک است
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های اضافی  ، رشوه و صرف هزينههای مخابرات، با اختالس زيرا بسياری از طرح. مردم بدهکار خواهد شد بسياری از

تومان و  هزار٧٠٠، امتياز فکس به "ازندگیس"دولت  مثال دردوره وزارت آقای غرضی دربرای. همراه بوده است

يعنی جمعا مبلغ . شد تومان فروخته می هزار٧٠٠ر شرکت مخابرات بود، به انحصاگاه فکس، که فروشش درخود دست

 جانب دستگاه قضايی غيرچند سال اين عمل ازپس از. زيادی استاری مبلغ بسيارهای ج ميليون تومان که به قيمت١/۴

  .ه نشدهای اضافی به مردم برگرداند اما هيچ گاه پول. قانونی اعالم شد

 هزار تومان به شرکت ٨۵٠پانزده سال پيش آنان تا مبلغ . گذاران تلفن همراه نيز صادق است همين مساله در مورد وديعه

 ۴٠٠ هزارتومان و سپس به ۵٠٠در مراحل بعدی به .اين مبلغ درمراحل بعد کاهش يافت. مخابرات پرداخت کردند

ن کاهش يافت و آن زمانی بود که شرکت بين المللی ايران سل پس  هزار توما٣٠٠هزار تومان و در آخرين مرحله به 

  ؟؟. هزار تومان کاهش داد٧۵اين زمينه اين وديعه را به  گذاری در از برنده شدن در رقابت سرمايه

در حالی که در کشورهای ديگر نظير امريکا و کانادا و هم چنين اتحاديه ی اروپا برای واگذاری خط تلفن اساسا 

کرد، درکشورهای  های کالن دريافت می يعنی در آن زمان که شرکت مخابرات ايران وديعه. شود ی دريافت نمیا وديعه

ای تلفن همراه را با قيمت جاری حساب کنيم، شاهد  اگر محاسبه دريافت وديعه. شد ديگر تنها حق مکالمه دريافت می

ت، بدون اين که برای امروز آنان سرمايه ای ذخيره خواهيم بود که شرکت مخابرات دراين زمينه مردم را چاپيده اس

دهد؟ چگونه است که شرکت  ی تلفن سوبسيد می اکنون رئيس مخابرات مدعی است که دولت برای هزينه. کرده باشد

برند   ؟؟سود کالن هم میسوبسيد، و بدون دريافتگذاری، بدون دريافت وديعه کالن  ايرانسل و يا تاليا با آن همه سرمايه

  ی خود را گسترش داده و باز هم سودآوری دارند؟  هر روز شبکهو

های  به شرکت مخابرات دولتی می پردازد؟ شرکت چه سوبسيدی !! پس شرکت مخابرات و دولت زحمت کش 

کنند در حالی که سرمايه شرکت  اند و سود سرمايه را نيز محاسبه می های کالنی کرده خصوصی سرمايه گذاری

های مکالمه شرکت  ای محاسبه شود، تعرفه اند و اگر قرار باشد سود سرمايه کين به چند برابر پرداختهمخابرات را مشتر

گذارانی برسد که  های ديگر باشد، زيرا سود سهام و سرمايه بايد به وديعه مخابرات بايد بسيار کمتر از شرکت

در چه !! زند؟؟ ت از کدام سوبسيد حرف میمعلوم نيست دول. هاست دردست شرکت مخابرات است های آنان سال سرمايه

هيچ يک از مديران مخابراتی تا به حال به سود . قسمت شرکت مخابرات دولت سوبسيد پرداخته است و يا می پردازد

ها در اين اواخر عده ای از  اند، عالوه بر آن بر طبق گزارش روزنامه های مخابرات اشاره ای نکرده آور نبودن شرکت

  )٣(های مخابرات استانی به سودآوری هم رسيده اند اند که شرکت  اعالم کردهمديران رسما

بازار بورس سود  سودآوری شرکت مخابرات باعث شده که سهام داران اين شرکت از طريق خريد بخشی از سهام در

ه بورس وديعه آيا اين سود از سوبسيد دولتی بوده است؟ قرار بود شرکت مخابرات پس از ورود ب. سرشاری هم ببرند

 ميليون وديعه مردم را به ٨يعنی . هزار تومان کاهش دهد که اين هم به معنای غارت اموال مردم است۵٠تلفن را تا 

های   هزار تومان کاهش می دهند و از آن طرف سهام داران شرکت مخابرات و شرکت۵٠ناگهان به  قيمت جاری،

 اردها پول می کند و اين يعنی خصوصی سازی و غارت مردم وخارجی خريدار سهم را يک شبه صاحب ميلي داخلی و

  .معجزه سرمايه داری در جهت خصوصی کردن.  کردن سرمايه دارانترثروتمند

ول را با چه اموال مردم بپرسد که اين چپااين متوليان پرزورمتکشان و مزدبگيران نمی تواند ازطرف زحو کسی از 



 

 5

شود تا برای همان افراد خاص مي بخش خصوصی ياای است که نصيب های بادآوردهاين همان سود.چيزی توجيه می کنند

  .ده درصد جامعه اختصاص دهدازروم کند تا مالکيت را به کمترحق مالکيت محدرصد مردم را از ٩٠هميشه بيش از

ی سازی اين همان معجزه خصوص .خصوصی سازی در حقيقت چيزی به جز سلب مالکيت از اکثريت مردم نيست 

های عمرانی  ها و طرح راه نشين می کند و در برابر مالکين زمين اطراف بزرگ خانه را حاشيه ها صاحب است که ميليون

ترين  ها به نازل قبل از اعالم طرح ها را  های اطالعاتی زمين همان کسانی که با رانت. کند را يک شبه ميلياردر می

ها نفر از کارگران  سازی است که ميليون ی خصوصی اين همان معجزه. اند دهها از صاحبان اصلی آن خريداری کر قيمت

آب و هوا، ساحل دريا و رودخانه و جنگل و امکانات شهر  های خوش ومزدبگيران را برای هميشه از دسترسی به محله

يمت امالک های فراوان محروم کند و درعوض روز به روز به ق نشينی و زندگی در محالت خوب در کنار اتوبان

افتد، اما  کند و از ارزش می  درصد مردم همواره کسر قيمت پيدا می٩٠چگونه است که اموال . افزايد مناطق خاص می

  .شود ای خاص افزوده می هر روز بر حجم اموال عده

ی بدست آوردن کنند و آن عده از خواص برا میای خاص واگذار کنند، به عده غارت میچاپند و گذاران را می اموال وديعه

  .شوند چاپيده میکشان هستند، بيشتر زحمتگذاران که همان کارگران و دوباره وديعهبرند وميباالهای خدمات را سود تعرفه

  ببينيم سوبسيد پرداختی دولت در مورد گاز چگونه است؟.  است که مردم از آن استفاده می کنند انرژیی ازا گونهگاز،

آن دسته از مشترکان بخش خانگی که در پنج ماه پايانی سال خارج از الگوی تعيين : گويد میمديرعامل شرکت ملی گاز 

شوند و قيمت گاز مصرف آنها بر اساس سقف بهای گاز  شده مصرف کننده گاز طبيعی باشند، مشمول جريمه می

  . شود صادراتی محاسبه می

های نفت آتش  مشاهده خواهيم کرد که هنوز هم گازهای طبيعی چاههای نفت بزنيم،  سری به مناطق استخراج و چاهاگر

حال سوال اين است که . در حالی که امکان استفاده از اين گاز طبيعی برای مصارف خانگی وجود دارد. شود زده می

 باشد و مثال اگر خانواده ای پرجمعيت باشد و يا مريضی داشته. شود اين مصرف اضافی در منزل شامل چه چيزهايی می

ها را   به قيمت جهانی گاز را با او حساب کرد؟ طرفداران سرمايه داری همواره چپبايددرجه شوفاژ را زياد کند 

 دو خانه دارد يکی را بگيريد، اکنون خودشان به راحتی می گويند  آه می کنند که شما می خواهيد از هر کسسرزنش

گاز را پرداخت کند يا کسی نبايد يک غذای اضافه بپزد و يا درجه   انی به قيمت جهبايدهر کس دو اجاق گاز داشته باشد 

. درغير اين صورت اموال خودش را بايد به چند برابر قيمت خريداری کند. شوفاژ را در زمستان کمی بيشتر باال ببرد

  )۴.(..های احتمالی و مليتی وداللی و رشوه های چند  آن هم با احتساب سود شرکت

فروش گاز ( سال ٢۵در قرارداد کرسنت برای مدت :" روزنامه اين خبر را هم می خوانيم که ي ان صفحهآن وقت در هم

 زيرا گاز در آن قرارداد به قيمت يک )۵(برای کشور به دنبال خواهد داشت) ناقابل( ميليارد دالری ٢١به امارات زيان 

ها  ده است که به مقاماتی نظير همين مدير عاملها دالر رشوه بو دهم جهانی محاسبه شده است وعلت آن هم ميليون

ول از اين ئمس!!.  ميليارد دالر ناقابل٢١آن  اين سخت گيری برای مصرف اضافه مردم و در مقابل . پرداخت شده است

 چرا بايد امارات گاز را به قيمت يک دهم قيمت جهانی  الن پاسخگوی اين پرسش هست کهؤدلسوزتر؟ آيا کسی ازمس

های سرد  ولی مردم روستاها و شهرهای دورافتاده در زمستان) فوق العاده دولتی استفاده کند" سوبسيد"نی از يع( بخرد

  ".تنبل بار بيايد"با قيمت جهانی؟ البد می خواهند دولت امارات 
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گاز هيچ گاه شرکت . اند اما در اين زمينه نيز وديعه گذاران گاز تمام بهای تاسيسات زيربنايی گاز رسانی را پرداخته 

گذاری در مناطق  و اگر گشت. ای نکرده است های کالن مبادرت به لوله کشی گاز در هيچ منطقه بدون دريافت وديعه

را ) وحتا برق(هايی که امکان پرداخت انشعاب گاز گازکشی شده بزنيم، مشاهده خواهيم کرد که هستند هنوز خانواده

ها به نسبت درآمد مردم زحمتکش  کنند که معنايش گران بودن اين انشعاب  میاند و از انشعاب همسايگان استفاده نداشته

اند و صاحبان اصلی آن هستند بايد قيمت گاز را  حال مردمی که تمام اين تاسيسات را با هزينه ی خود بوجود آورده. است

  متناسب با قيمت جهانی آن بپردازند؟ 

به  از سرمايه داران خارجی خواسته می شود که به ايران بيايند وو شود  ها به همين جا ختم نمی سازی اين خصوصی

الن صفحات ؤ هر روز از سوی مس اين مطالب ووعده و وعيد می دهند که ايران بهشت سرمايه گذاران است، آنها 

ای گذاران خارجی بر کنند که سرمايه هر روز مسوالن ادعا می. شود  تكرار مي  خبرگزاریهاي ها و سايت روزنامه

شود، بازار بورس ادعا می کند که توانسته  اند و ارقام نجومی در اين زمينه ارائه می گذاری به ايران هجوم آورده سرمايه

های بزرگ داخل اين بازار را رونق دهد و در حقيقت با حراج اموال  ای دولتی و شرکت است با عرضه سهام کارخانه

  .ها باز کرده است  اين شرکتمردم در باغ سبز طمع و سودآوری را به روی

های دولتی و فروش تاسيسات دريايی و  ها و ساختمان هتل) فوالد مبارکه و فوالد اهواز( فروش سهام صنايع فوالد

تپه به  خيز خوزستان نظير نيشکر هفت های اطراف سدها و اراضی حاصل فروش زمين...) شرکت تايد واتر و ( ها اسکله

ران خارجی نيز در آنها مشارکت دارند، مصداق بارز به حراج گذاردن اموال مردمی گذا بخش خصوصی که سرمايه

اند و هزارن هزار نيروی کار جوان و سالم در  است که برای جمع کردن اين اموال ذره ذره از جان خود مايه گذارده

ی کار خود را به ارزان ترين قيمت اند تا نيرو اند، صدها هزار خانوار آواره شهر و ديار شده ساخت اين تاسيسات پيرشده

گيری و بنای اين تاسيسات قرار دهند، اکنون اين دولت مردان آن چنان با حرص و ولع به حراج اين  در اختيار شکل

کنند و با تمام توان تنها به حراج اموال  اند که حتا رعايت مقررات و قوانين مصوبه خودشان را هم نمی اموال پرداخته

  .اند مردم پرداخته

   :ها قرار گرفته است به صراحت آمده است که سازی  قانون اساسی که به اصطالح مبنای اين خصوصی۴۴در اصل 

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ايران بر پايه دولتی، تعاونی، و خصوصی با برنامه ريزی "

گانی بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازر. منظم و صحيح استوار است

های بزرگ آبرسانی،  خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه ، تامين نيرو، سدها و شبکه

راديو و تلويزيون، پست وتلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه آهن و مانند 

  ...." استبه صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولتاينهاست که 

حال اکنون به چه مجوزی اين . ی برق و گاز و تلفن در مالکيت عمومی استدر اين اصل به صراحت تامين نيرو يعن

اند، مثال راه آهن نيز به شرکت  زرگ قبال نيز به حراج گذاشته شدهعالوه بر آن صنايع ب. اموال به حراج گذارده می شود

بخشی از سهام معادن . های خارجی واگذار شده است خصوصی رجا وابسته به بنياد مستضعفان و با مشارکت سرمايه

در صنايع نفت و گاز نيز انواع و اقسام قراردادهای بدتر از .  واگذار شده است)۶(مس سرچشمه به شرکت سوئيسی 

 در آخرين )٨.(فروشند که حکومت را حفظ کنند تمام کشور را می حقيقت برای آن  و در)٧(دارسی بسته شده است
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به سرمايه گذاران خارجی که در بورس فعاليت می :"رجی اعالم شده استهای خا اخبارخوش آيند برای سرمايه گذاری

واحيانا ( هايشان واريز کنند های متعدد داده شده است تا از آن طريق سود سهام خود را به حساب کنند امکان افتتاح حساب

ر طبق اعالم بانک مرکزی به هم چنين ب )بتوانند ميزان درآمد خود را مخفی کنند و امکان پول شويی را هم داشته باشند

های داخلی داده شده و آنها بتوانند از طريق   بانک خارجی مجوز فعاليت داده شده است تا از اين طريق وام به بنگاه١۴

  )٩()والبته سودش را هم ببرند( های اقتصادی شرکت کرده و شعب خود را گسترش دهند پرداخت وام در طرح

مگر نه اين که اين مشترکين در حقيقت سهامداران شرکت های مخابرات و . ردم استها مال م طبق قانون اساسی اين

آيا دولت حق دارد چيزی را که مال ديگری است و تنها دراختيار اوست، بدون نظرخواهی از .آب هستند برق و گاز و

  .ن اصلی، مردم استسازی در حقيقت تنها سلب مالکيت از مالکا مالکان اصلی و اجازه آنان بفروشد؟ اين خصوصی

جالب است در حالی که دولت ايران اشتياق فراوانی به فروش اموال عمومی نشان می دهد که در سطح جهانی اين 

... ها با شکست کامل مواجه شده است و تجربه ی کشورهايی مانند آرژانتين، کره جنوبی، اندونزی و  خصوصی سازی

های عظيم اجتماعی را تجربه  های عظيمی روبرو شدند و تنش با بحران ١٩٩٨ - ١٩٩٩های که در بحران اقتصادی سال

های  کردند، در پشت سر قرار دارد و هم اکنون نيز بحران سرمايه داری جهانی درهمه کشورها بر اثر همين سياست

های  ان کشورهای سرمايه داری را گرفته است که بحرانيبطالح بازار آن چنان گرصسازی و به ا خصوصی

يعنی آمريکا را به  ،داری ترين کشور سرمايه خصوص بزرگيابد و به  تری می داری روز به روز ابعاد گسترده ايهسرم

اما دولت مردان ايرانی برای بقای چند صباحی ديگر دست به خوش خدمتی برای . کند  فروپاشی و سقوط تهديد می

سازی را برای فرار از بحران دنبال  رگشت خصوصیمريکا روند بآدر حالی که دولت . زنند داری جهانی می سرمايه

خواهد که آنان نيز دست به همين  کند واز کشورهای شريک خود می های ورشکسته را دولتی می ها و بيمه کند و بانک می

 نويد سودهای کالن را به سرمايه داران ،کار بزنند ، دولت مردان ايرانی برای نجات اين سرمايه داری از بحران

  !متکش و کارگران ايرانی  آن هم از جيب مردم زحدهند،  ميستهورشک

اما چرا خصوصی سازی دراين زمان شدت گرفته است و همراه با آن طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسيد های دولتی 

  مطرح شده است؟

 و از دوران دراين جا دولتيان می خواهند با يک ترفند طرحی راکه به قول خودشان سال ها مورد بحث بوده است

ت پياده کردن آن را نداشته اند زيرااز عواقب آن أسازندگی دردستور کار دولت های قبلی قرار داشته ولی هيچ کدام جر

می ترسيده اند، اکنون با يک شجاعت تمام طرح را به اجرا در آورند و برای هميشه زندگی مردم را در معرض جريان 

  .ودهای کالن سرمايه داری نيست ، قرار دهندلجام گسيخته ی بازار که معنايش جز س

در اين طرح به سرمايه داران، چه داخلی و چه خارجی اجازه داده می شود که به هر ميزان که می خواهند از نيروی 

مردم عادی که . کار مردم با کمترين قيمت استفاده کنند و نيازهای ضروری مردم را با گرانترين قيمت به آنان بفروشند

ن بزرگ کار کنند و مايحتاج اراش نيروی کار خود نخواهند داشت با کمترين دستمزد برای سرمايه درو غير از فچيزی

و البته مديران اين شرکت . خود را مانند برق و تلفن و گاز و در شرايط جدی آب را با گران ترين قيمت خريداری کنند

  .  اين شرکت ها سودهای ده ها ميليارد تومانی ببرندهای ده ها ميليون تومانی بگيرند و سهامداران ها حقوق

اما اکنون که شرايط ناشی از تحريم و تهديد به . پياده کردن چنين طرحی در شرايط عادی کار بسيار دشواری است
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درصد کارگران و مزدبگيران ۶٠ درصد و با نرخ های غيررسمی بيش از ٢۶تورم سرسام آور با نرخ رسمی  جنگ و

الت خاص قرار داده است و امکان تصميم های فوری را از آنان سلب کرده است، بهترين شرايط برای را در يک ح

روش های اجرای برنامه های خصوصی سازی و ساير طرح ها ی بانک جهانی همواره با شوک . انجام اين طرح است

ران های خود شوک درمانی ناميده درحقيقت برنامه های سه دهه ی اخير سرمايه داری برای حل بح همراه بوده است و

دنبال ايجاد يک می گويد خصوصی سازی وسيع همواره به " دکترين شوک"آخرين کتاب خود، درن ئومی کالينا. اند

محروم . خاصميان عده ای  يعنی تقسيم اموال عمومی مردم در.يک جامعه صورت گرفته استشوک گيج کننده در

  .جامعه امکان پذير نيستکليدی بدون ايجاد يک حالت خاص درهای   به مالکيت بخشدسترسیازکردن دائمی نيروی کار

کشتار وحشيانه ای که .  هزار نفر از مخالفان به دست نظاميان صورت گرفت٣٠در آرژانتين اين مساله پس از کشتار 

زی  بود که خصوصی سادر شيلی که يکی از اولين کشورهايی. عمدتا نيروهای چپ و ترقی خواه را در بر می گرفت

 به دنبال کودتايی بود که عليه آلنده صورت گرفت و سپس قتل عام انقالبيون زمينه را در آن به دست پينوشه انجام شد،

 سپتامبر و در ١١در روسيه به دنبال کودتای يلتسين عليه پارلمان و در امريکا همراه با حوادث . برای آن هموار کرد

در عراق پس از لشگرکشی و در يوگوسالوی به دنبال جنگ قومی، .  سهمگين به اوج خود رسيدلويزينا به دنبال طوفان

  ...و در جزاير فالکند پس از تهاجم انگستان و 

***  
  .اما سوبسيد چيست که دولت های سرمايه داری سعی در فرار از آن دارند و آن را آفت سودهای سرمايه داران می دانند

از حقوق کارگران و مزدبگيران و زحمت کشان است که به صورت غير نقدی به آنان سوبسيد در حقيقت بخشی 

اگر در نظر بگيريم که حداقل درآمد مطابق با . پرداخت می شود و بحث نقدی کردن يارانه ها نيز بيانگر همين امر است

 دالر است و ١٧٠٠ به ميزان دريافت حقوق و هزينه زندگی متوسط از جانب يک کارگر يا کارمند اروپايی و امريکايی

) با معيار جهانی(  دالر رسيده است، معنايش اين است که زندگی بدون سوبسيد٢٠٠٠با گران شدن نفت اين مبلغ به 

 حال تفاوت نمی ، دالر باشد٢٠٠٠برای زنده ماندن نيروی کار و بازتوليد آن با قيمت های جهانی يکسان شده حداقل بايد 

. خانه باشد يا فروشنده کاالی تجاری سرمايه داری مانند يک فروشنده ساده مغازه دار و غيرهکند که کارگر يک کار

اکنون مشخص است که در کشورهای ديگر نظير ايران به داليل تاريخی و يا داليل مشخص اقتصادی بخشی از اين 

وی کار بتواند خود را بازتوليد  تا نيرشودحقوق به صورت سوبسيد آب و برق و تلفن و حمل ونقل و غيره پرداخت می 

  .کرده و درخدمت سرمايه داران قرار دهد

هر چند در نوع پرداخت اين سوبسيدها از طرف دولتمردان به مردم حرف و حديث های فراوانی است و مدارک زيادی 

ساله فعال فرض می اما به خاطر بررسی اصل م. می توان ارائه کرد که اين سوبسيدها عادالنه بين مردم تقسيم نمی شود

کنيم که اين سوبسيد ها عادالنه باشد، دراين صورت با حذف سوبسيدها برای آنکه نيروی کار در ايران از يک امکانات 

ی خود را در زمان کار، بازيابد و همسر و  ساده برای بازتوليد برخوردار باشد، يعنی بتواند نيروی از دست رفته

اشته باشد و همراه با آن از يک زندگی عادی در يک منزل مسکونی همراه با متوسط فرزندی بر طبق قانون بقای نسل د

سوال آن است که با حذف سوبسيدها آيا .  دالر دريافت کند٢٠٠٠مصرف انرژی داشته باشد، حداقل بايد حقوقی برابر 

 آيا سرمايه گذاران درصورتی که به آن سطح برسد، حداقل حقوق در ايران به سطح دستمزد جهانی خواهد رسيد و
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يعنی سرمايه گذاران خارجی . مسلم است که جواب منفی است. خارجی رغبتی به سرمايه گذاری در ايران خواهند داشت

.  دالر بپردازند٢۵٠ دالری را حداکثر ٢٠٠٠بدين خاطر به ايران می آيند که دستمزد کارگران را غارت کنند و حقوق 

ان داخلی شان و دولت خدمت گذار آنان از سفره خالی کارگران و زحمت کشان ايران اين سرمايه داران همراه با متحد

ی آن را  کشند که چگونه به اين سفره ی خالی حمله کنند و هر ذره باقی مانده نمی گذرند و هر آن می نشينند و نقشه می

 است که به اين صورت به آيا حذف سوبسيد ها چيزی جز حذف بخشی از حقوق کارگران و زحمتکشان. غارت کنند 

  .آنان پرداخت می شده است

مثال می گويند از ارزانی برق ، بنزين و گازبيشتر پولدارها :گاه برای حذف سوبسيدها استدالل ها خنده دار می شود

د آن اين استدالل آن قدر مضحک و عوامفريبانه است که خود استدالل کنندگان در خلوت خود نمی توانن. استفاده می کنند 

آخر مگر سرمايه دار در يک آن سوار چند خودرو می شود و يا در يک لحظه در چند منزل زندگی می کند . را بپذيرند

تازه با اين مسئله اتومبيل های چند صد ميليونی وکاخ های چند صد . که بتواند از سوبسيدها بيش از ديگران استفاده کند

بحث بر سر مصرف بيشتر يا کمتر . ها اصل مساله مخدوش می گردد ين استداللبا ا گيرند  ميلياردی آنان را ناديده می

در اين ساختار اقتصادی که مبنای آن سود است بسياری . قدر اهميت ندارد که اصل ساختار اقتصادی مهم است  افراد آن

وق کارگران و زحمت کشان و زيرا حق. از دارايی ها و اموال مردم از ميان می رود، بدون آنکه کسی از آن استفاده کند

بلکه همواره تالش بر آن است که از جيب آنان . آنان که نيروی کار خود را می فروشند به دست آنان داده نمی شود

 سرمايه داری انبرنامه ای که به وسيله متخصصان و بناي و هر طرح و. به سود سرمايه داران افزوده شود گرفته و

بحث بر سر مصرف يک المپ اضافی نيست بحث بر سر غارت و چپاول . بتنی استريخته می شود بر همين اصل م

نيروی کار است که اين غارت ها برای مصرف زندگی نيست بلکه برای جنگ و خون ريزی و تخريب زندگی مردم 

ولگردی هزاران مزدور سرمايه  است، برای ساخت سالح های مخرب و نابودی توليدات است برای مفت خوری و

 نمی دهند بلکه حقوق های کالن می گيرند تا فقط به توطئه عليه سفره  مفيد انجام است که نه تنها کار توليدی و ران دا

اعمال و حرکات ضد مردمی سرمايه داری و برای تجهيز نيروهای امنيتی   خالی کارگران بپردازند و برای بسياری از 

  .فتمندانه هستند، سرکوب کندو پليسی است تا مردم را که خواهان يک زندگی شرا

درعلم حقوق . آنگاه تئوريسين های سرمايه داری با ترفندی چنين وبا نام خصوصی سازی اموال مردم را می ربايند

 طرح  آيا با همين تعريف بورژوازی از عمل دزدی ."ربايش مال غير به ترفند : "بورژوائی در تعريف دزدی آمده است

  ميتوان نام ديگری گذارد ؟" اموال مردم  دزدی" تحول اقتصادی را جز
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