بررسی اجمالی ادعاهای محمود احمدی نژاد

در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران!
محمود احمدی نژاد مرتبا کارنامۀ اقتصادی خودش را ،سراسر پیروزی و موفقیت توصیؾ کرده است .ضمنا ً مرتبا به مردم وعده
پول ،باغ ،ویال و رفاه میدهد .وضعیت اقتصادی ایران ،چطور است؟ آیا اقتصاد جمهوری اسالمی ایران توانمندی دارد ،که وعده های
احمدی نژاد عملی بشود.؟
نشریه اقتصادي فوربس که در مورد وضعیت اقتصادی  711کشور ،تحقیق کرده است ،اطالع میدهد که وضعیت اقتصادی ایران ،در
رده دهمِ بدترین اقتصادهای جهان و نظیر قرقیزستان است .یعنی وضعیت اقتصادی ایران ،بسیار وخیم است.
بٌا بَ اضظیابی صٌسّق بیي الوللی پْل ،ضـس التصاز ایطاى زض ؼال  0202فمظ یک ّ ًین زضصس ّ زض ؼال ُای  0200صفط زضصس
ذْاُس بْز .بٌا بط اضظیابی کاضـٌاؼاى هؽتمل التصاز  ،جِت ضُائی اظ بحطاى ـکٌٌسٍ التصازی ،کفْض ها ًیاظ بَ حسالل  %8ضـس
ؼاالًَ زاضز.
توجه کنیدِِ:ايرانِکشورِثروتمندیِاستِوِِِ%01تاِِِِ%00ذخايرِكشفِشدهِنفتِجهانِراِدرِاختيارِدارد .اما بعلت سیاست های
ارتجاعی جمهوری اسالمی در داخل و خارج کشور از جانبی و از جانب دیگر سیاست های ؼارتگرانۀ امپریالیست ها و محاصره
اقتصادی ایران ،فقر و نابسامانی گلوی کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم را میفشارد.
برای درک واقعی تر وضعیت اقتصادی کشور درحاکمیت جمهوری اسالمی ،توجه شما را به موارد ذیل بعنوان "مشت نمونه
خروار" جلب مینمایم :
تِطاى زض فِطؼت گطاىتطیي ـِطُای جِاى اؼت /.ؼیواى زض ُفتَ ُای گصـتَ  00زضصس گطاى تط ـسٍ اؼت / .ـیط یاضاًَای زض
تِطاى  %10گطاى تط ـسٍ اؼت / .اخیراً قیمت بلیت ُْاپیوا  %01گطاًتط ـسٍ اؼت / .ؼکَ طال حسّز  %14گطاًتط ـسٍ اؼت ّ اظ
ُ 200عاض تْهاى زض ؼال  0281بَ ُ 144عاض تْهاى زض بِاض ؼال  0212ضؼیسٍ اؼت /.تورم در سال جاری به حدود  %03رسیده
است .لذا قیمت ها در اکثر زمینه ها بطور وحشتناک ،باال رفته است.
درِچنينِوضعيتیِاستِکه :
در حالی که حداقل حقوقی که شورای عالی کار رژیم تعیین کرده  003هزار تومن است  ،خط فقر در ایران به یک میلیون تومان در
ماه رسیده است  %30ِ/مزد بگیران ،حقوقشان زیر  003هزار تومان استً ِ/.وایٌسٍ ؼابك کاضفطهایاى زض اجالغ جِاًی کاض زض
گفتگْیی با ذبطگعاضی هِط اعالم کطزٍ اؼت کَ ًطخ بیکاضی ُوْاضٍ باالتط اظ  %04اؼت ّ ایي ًطخ زض لفط جْاى بَ باالی %02
ضؼیسٍ اؼتِ ِ/.ساالنه بیش از  5میلیون و  033هزار نفر بر اثر پرداخت هزینههاى درمان ،براى همیشه به زیر خط فقر میروندِِ/.
انواع و اقسام بیماری ها ،گلوی مردم را فشار میدهدِ ِ/.پول دارو و دکتر ،مردم را مستاصل نموده استِ/.طالق ها  %01باال رفته
است .طالقهای زود هنگام فراگیر شده است %03ِ/.بنگاههای تولیدی ایران ورشکسته شده اند و بقیه آنها هم با ظرفیت  %03و
 %03کار میکنند و در نتیجه ِمیلیون ها کارگر بیکارند و گرسنگی میکشندِ /.معضل حاشیه نشینی ،میلیون ها نفر از هموطنان ما را
با تحمیل تنگدستی ،از حداقل های ممکن نیز محروم نموده است.
در همین جا الزم به یادآوری است که سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد که تماما ً بر تشویق و گسترش واردات بنا شده
است ،در همه سطوح ،کشور را وابسته به واردات نموده است .امری که به تصدیق ناظران مستقل اقتصادی ،امنیت کشور را در این
زمینه نیز به خطر انداخته است.

با این تفاصیل،احمدی نژاد شرم نمیکند که در  71ماه مه( 61اردیبهشت) بگوید " تنها کشور در کره زمین هستیم که هیچ خانوادهای
در آن گرسنه نیست ".و با این همه خرابی وضع اقتصادی و اجتماعی ،اخیراً در جلسه هیئت دولت ،کارنامۀ اقتصادی خودش را،
سراسر پیروزی و موفقیت توصیؾ نماید.
برای درک عمیق تر دروؼگوئی های احمدی نژاد در رابطه با وضعیت وخیم اقتصادی – اجتماعی مردم کشورمان ،عالوه به موارد
فوق الذکر ،توجه شما را به معضل هزاران جوان مستاصلی جلب مینمایم که در زیر فشارهای طاقت فرسای زندگی ،خود را ناچار به
فروش کلیه شان میبینند.
ّضعیت بِساـت ّ ؼالهتی زض کفْض ها بگًَْ ای اؼت کَ  %02اظ جوعیت کفْض یعٌٔ  01هیلیْى ًفط زض کفْض هبتال بَ بیواضٓ
ُآ کلیْٓ ُؽتٌس .بٌا بَ گفتَ ضئیػ ازاضٍ پیًْس ّ بیواضٓ ُآ ذاق ّظاضت بِساـت ،زضهاى ّ آهْظؾ پعـکٔ ،ؼاالًَ بیؿ اظ
 0222هْضز پیًْس کلیَ اًجام هٔ ـْز .هسیطعاهل اًجوي حوایت اظ بیواضاى کلیْٓ ایطاى هیگْیس" اّایل ؼال گصـتَ بیفتطیي اُساکٌٌسگاى
کلیَ زض کفْض افطاز  04تا  00ؼالَ ُؽتٌس ." .البتَ اکثطیت کؽاًی کَ یک کلیَ آًاى زض عول جطاحی پیًْس کلیَ هْضز اؼتفازٍ لطاض
هیگیطز ،جْاًاًی ُؽتٌس کَ بعلت ًیاظُای هالی ًاچاضُؽتٌس کلیَ ذْز ضا زض هعطض فطّؾ بگصاضًس " .تصْض کي کجآ پطتگاٍ ظًسگٔ
بایس ایؽتازٍ باـٔ کَ ایي آذطیي زؼتاّیعت باـس بطآ بْزى ،بطآ هاًسى ّ بطآ حفظ اضظؾ ُآ ظًسگیت. " .
محمود احمدی نژاد در سخنان اخیراش در جلسۀ هیئت دولت کارنامۀ اقتصادی خود را سراسر پیروزی و موفقیت توصیؾ کرد و
گفت که به شکرانۀ سیاست های اقتصادی وی ،از فقر و تشدید شکاؾ طبقاتی در جامعه به طرز چشمگیری کاسته شده و نرخ رشد
اقتصادی کشور به باالی  %73رسیده که سالهای متوالی هم ادامه خواهد یافت .محمود احمدی نژاد سپس گفت که هیچگاه به اندازۀ
دورۀ او ثروت و رفاه در ایران خلق نشده است.
در اینجا برای هر ناظر بی طرفی این سئوال مطرح میشود :اگر این ادعا ها و دروغ های " گوبلزی" واقعیت دارد ،چرا دولت
احمدی نژاد از  0سال قبل تا کنون شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ اشتؽال ،نرخ رشد ،نرخ سرمایه گذاری ،نرخ تورم و نرخ
بیکاری کشور را منتشر نکرده است؟!
دولت احمدی نژاد از واقعیت فاجعه بار نرخ اشتؽال ،نرخ رشد ،نرخ سرمایه گذاری ،نرخ تورم و نرخ بیکاری در کشور مطلع است.
لذا با پنهان نمودن این آمار ،تصور میکند که میتواند با ادعاهای سرسام آور خویش مردم را بفربید .گوبلز ،وزیر تبلیؽات هیتلر،
مدعی بود که دروغ هر چه بزرگتر باشد ،از نظر مردم قابل قبول تر است!!.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است که دولت محمود احمدی نژاد ،بانک مرکزی را از انتشار آمار و ارقام اقتصادی منع کرده
است .عدم اعالم موضع محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با ادعای رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص عدم
انتشار شاخص های مهم اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی ،تائید کننده این ادعا است.
البته احمدی نژاد ،بعنوان یک نماینده سیاسی بورژازی ممتاز ایران  ،حق دارد خودش را پیروز و موفق معرفی بنماید ،اما سئوال
اینست که ثروت های بی نظیری که در دوران  6ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد بوجود آمده ،به جیب چه کسانی سرازیر شده
است؟ در پائین بعنوان نمونه؛ لیست کوچکی از ؼارت ثروت های جامعه را ارائه میدهم:
* دولت احمدی نژاد در  0سال گذشته  303میلیارد دالر در آمد نفتی داشته است .سهم مردم؛ فقر وبی سامانی و مصیبت است .ولی
جیب صاحبان زر و زور ،پُر تر شده است.
* دولت عالوه بر درآمد نفت ،معادل  53میلیارد دالر هم از بانک ها قرض کرده است.
* بورژوازی ممتاز(وابسته به سپاه ،رهبری و دولت) معادل  71میلیارد دالر از بانک ها قرض گرفته اند و پس نمیدهند.
* دولت احمدی نژاد  71میلیارد دالر بابت " سرمایه گذاری زود بازده" برداشت کرده است 9 .میلیارد دالر آنرا بین  711نفر "از ما
بهتران" پخش کرده است(.بطور متوسط بهر نفر بیش از  53میلیون دالر!) 9 .میلیارد دالر دیگر را هم دولت حساب پس نمیدهد.
* 71میلیارد دالر در یک کامیون جا سازی شده بود ،در جاده های ترکیه مال خور شد.

اینها و دهها مورد دیگر ،دزدی ها چاپیدن های سرسام آوری است که در کارنامه باند احمدی نژاد به ثبت رسیده است( .البته در این
چپاول ها ،اکثراً همه جناح های رنگارنگ رژیم هم بنابر توان شان ،سهم خویش را دریافت نموده اند .افشاگری های قطره چکانی این
جناح ها بر علیه همدیگر ،بدفعات گوشه هائی از وسعت فساد در نظام را برمال کرده است .).لذا روشن است که کارنامۀ اقتصادی
دولت احمدی نژادِ،از چه زاویه ای سراسر پیروزی و موفقیتِاست.
تا اینجا در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران در دوران شش ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ،توضیحاتی ارائه شد.
اما جهت پاسخگوئی به این سئوال که آیا احمدی نژاد میتواند به وعده هایش در رابطه با هدفمندِکردنِيارانهِها  ،طرحِمسکنِمهر
(طرح مسکن مهر که متوقؾ شده است ،شامل دو میلیون واحد مسکونی است که ساخته شدن آنها نیازمند معادل  33میلیارد دالر/
 33333میلیارد تومان /است .رئیس انجمن انبوه سازان گفته است که این طرح به رؤیا تبدیل می شود / ).اهداءِِ01ميليونِباغِبهِ
وسعتِِ 0111مترِوِويالیِسهِطبقه ( هر طبقه  733متر)  ،ايجادِيکِميليونِوِپانصدِهزارِفرصتِشغلیِجديد و وعده های
دیگرش ،جامۀ عمل بپوشاند ،توجهِشماِراِبهِمواردِذيلِجلبِمينمايم:
*ِ-اخیراً اوپک ،اعالم نموده است که صادرات نفت خام ایران در  0سال گذشته مرتبا ٌ کاهش داشته است .مطابق همین آمار صادرات
نفت خام ایران در سال گذشته به  6میلیون و  636هزار بشکه در روز رسیده است .لذا ،اکنون نیجریه در مقام دومین صادر کننده
نفت در جهان و ایران پس از یک پله سقوط ،در جایگاه سوم قرار دارد.
* -بنابر ارزیابی وزارت نفت ایران ،صنایع نفت ما برای تسعۀ صنعت نفت و گاز ،نیاز به  033میلیارد دالر سرمایه دارد .البته
منابع خارجی این نیازبه سرمایه گذاری را معادل  7333میلیارد دالر تخمین زده اند.
* -زض فطّضزیي  0212حویسضضا کاتْظیاى" ضئیػ کویؽیْى اًطژی هجلػ ،پیؿ بیٌی ًوْزٍ بْز کَ " زض هست ُفت ؼال بَ ّاضز کٌٌسٍ
ًفت تبسیل هيـْین.".
*ُ -ازی ًژاز حؽیٌیاىُ ،فساض زازٍ اؼت کَ با ّضعیت فعلی اهکاى زاضز کَ ایطاى ،اظ جطگَ کفْضُای صازضکٌٌسٍ ًفت ذاضج ـْز.
هحوس علی آبازی ،عضْ کابیٌَ زّلت احوسی ًژاز ّ ؼطپطؼت ّظاضت ًفت ًیع ضّظ یکن هطزاز هاٍ  ،0212زض ضابطَ با اهکاى تْلف
صازضات ًفت ّ گاظ ایطاى  ،تاکیس کطزٍ اؼت.
*  -حویسضضا کاتْظیاى ضوٌا ً تاَکیس ًوْزٍ اؼت کَ زض ضابطَ با کاُؿ اؼترطاج ّ صازضات ًفت ّ عسم تْاًائی زّلت زض تطهین ّ ًْ
ؼاظی اظ تاؼیؽات ًفتی ایطاى ًبایس تٌِا بَ فاکتْض اثطات تحطین ُای بیي الوللی تْجَ بفْز .بلکَ ضطّضی اؼت کَ بَ ؼیاؼت ُای
زّلت زض زاذل ّ ذاضج اظ کفْض ّ فعّى بط آى بَ " ذطابکاضی ُای لطاضگاٍ ذاتن ؼپاٍ زض ایي تاؼیؽات" ًیع تْجَ ـْز .اهطی کَ
بسّى هْافمت ضُبط ًظام ّ ضضایت زّلت زض ضابطَ با باظ گصاـتي زؼت ؼپاٍ زض ؼیاؼت ّ چپاّل التصازی ایطاىً ،اهوکي هیٌوایس.
*  -زض ُویٌجا بایس بَ هْضز زیگطی کَ کاتْظیاى بَ آى اـاضٍ ًوْزٍ اؼت ،تْجَ ـْز؛ "تطاظ ّاضزات ّ صازضات گاظ ایطاى با ّجْز
ایي کَ زّهیي کفْض زاضًسٍ شذایط گاظی جِاى اؼت ،هٌفی اؼت ّ گاظ ّاضز هيکٌس.".
* -ا اکٌْى تْلیس ًفت با آًچَ زض بطًاهَ چِاضم تْؼعَ بَ تصْیب ضؼیسٍ بْز ،یک هیلیْى بفکَ زض ضّظ فاصلَ زاضز ،لصا ،دولت احمدی
نژاد ،با توجه به واقعیات فوق الذکر ،بودجه سال جاری را به نصؾ سال های گذشته تقلیل داده است.
در اینجا توجه به تحرکات سپاه پاسداران در گرد و خاک درگیری های مابین باند دستگاه والیت و احمدی نژاد جهت تسلط بیشتر بر
مقامات کلیدی در نظام رانت خوار نفتی نیز حائز اهمیت است .خبرآن الین در اول مرداد ماه گزارش کرده است که بعّزی ؼطتیپ
"ضؼتن لاؼوی" فطهاًسٍ لطاضگاٍ ذاتن االًبیا بَ عٌْاى ّظیط پیفٌِازی احوسی ًژاز بطای ًفؽتي بَ هؽٌس ًفت بَ هجلػ هعطفی ذْاُسـس.
اما همۀ ائتالؾ های تاکنونی در سطوح باالی رژیم نتوانسته است از وخامت اوضاع اقتصادی کشور بکاهد .اخیراً بانک مرکزی با
انتشار بیانیه ای اعالم نموده است احمدی نژاد که برای مخارج ضروری دولت اش در سال  7011مبلػ  9333میلیارد تومان از

بانک مرکزی وام گرفته بود ،در سال  7019ناچار شده است که بیش از  76333میلیارد تومان وام بگیرد .و احتماالً با توجه به
عجز دولت در این زمینه ،در سال جاری مقدار اینگونه استقراض های دولت نیز افزایش خواهد یافت.
معنای این حرؾ این است که؛ نظام جمهوری اسالمی ایران به فالکت اقتصادی بی سابقه ای دچار شده است و برای تهیه مخارج
ضروری و روزمره اش نیز ناچار است دست به چاپ اسکناس های بی پشتوانه بزند .امری که نتایج وخیم آن به نسل کنونی و نسل
های آینده کشور تحمیل شده است.
باِتوجهِبهِهمينِمختصرِنيزِروشنِاستِکهِوعدهِهایِاحمدیِنژادِعملیِنيستِ.وضعِمردمِ،مرتبا ًِبدِوِبدترِميشود.مردمِبايدِ
بفکرِخودشانِباشندِ.
اما مردم در رابطه با رهائی از چنگال خونریز نظام و ذفًْت گؽتطؾ یابٌسٍ زض جاهعَ و فقر و فالکت عمومی با سّد جمهوری
اسالمی روبرو هستند.
لذا این مردم ناچارند که با سازماندهی مستقل خود شان در همه زمینه ها ،با تعمیق گفتمان دمکراتیک ،با تلفیق مبارزه مخفی و علنی،
با پیوند مبارزات مردمی با یکدیگر ،با سازمان دادن اعتصابات در محل های کار و زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم ،و
باالخره با براه انداختن تظاهرات توده ای در سراسر کشور و بمیدان آوردن عدد بزرگ ،به آنچنان توانائی دست پیدا نمایند که بتوانند
به آزادی ،برابری و رفاه و در یک کالم جامعه انسانی دست یابند .به امید فرا رسیدن آن روز!
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