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ا توده هی و فقر و فالکت برایطرح تحول اقتصاد  
 

١٣٨٧ یهم ديازدچهارشنبه                                                                                               یالهام محمد  
  
رمايه داری جهانی برای مواجهه با بحران درونی خويش طرح تحول اقتصادی يا همان سياست تعديل ساختاری که س

 در بسياری از کشورها به اجرا در آورد ميليون ها انسان را به فقر و فالکت کشاند، به طوری که هزينه ٨٠در دهه 

 درصد ٢١ ، ١٩٨۵ تا ١٩٨٠ کشور آمريکای التين و منطقه کارائيب در طول سال های ٩سرانه بخش اجتماعی در 

 درصد کاهش يافت که نتيجه ۶٧ ، ١٩٨٠ نسبت به سال ١٩٨۶ مشخص کرد، هزينه های بهداشتی در سال کاهش را

مثًال در شيلی هپاتيت به طور انفجار آميزی افزايش يافت، در کستاريکا بيماری های ريشه کن شده . فاجعه آميز بود

 يک ميليون نفر در ١٩٩٠در سال ای نظير سل و سرخک در نتيجه کاهش هزينه بهداشتی دوباره پديدار شد، 

مطابق اصول نئوليبرالی ....  به دو برابر رسيد١٩٩۵ مبتال بودند که اين رقم در سال HIVآمريکای التين به ويروس 

، کاهش هزينه های مالی، عمده ترين وسيله افزايش منابع مالی برای بيرون کشيدن ميلياردها دالر ) تعديل ساختاری ( 

تا اجرای اين سياست ها در بسياری از کشورها از جمله سنگاپور، هند، و کشورهای آمريکای .  بوداز اقتصاد منطقه

برنامه های تعديل ساختاری بانک جهانی و صندوق بين .  ساعت در هفته از کارگران کار می کشيدند٧٠التين، 

تا با هدايت منابع به توليدات المللی پول مشخصًا برای کاهش مصرف در کشورهای در حال توسعه تدوين شده بود 

صادراتی بدهی های خارجی پرداخت شود، از شروط اساسی صندوق بين المللی کاهش جدی هزينه های اجتماعی به 

خصوص بهداشت و آموزش است، شرط اساسی ديگر اين بود که دولت ها پرداخت يارانه به فقرا را برای مواد 

مثل آب و برق را قطع نمايند، در اين سياست ميزان مزد واقعی به شدت اساسی غذايی مثل برنج يا خدماتی اساسی 

بر اساس آمار سازمان ملل از زمان اجرای سياست های تعديل . کاهش می يابد و نظام مالياتی به شدت عمل می کند

  . شود ميليون کودک در آسيا، آفريقا و آمريکای التين تلف می ۶ به اين سو هر ساله ١٩٨٢ساختاری از سال 

عطش سيری ناپذير نظام سرمايه داری، برای کسب سود موجب می شود تا دولت های حامی سرمايه داری، برای 

. گريز از بحران به دستاوردهای طبقه کارگر يورش برده و آنان را از يک زندگی انسانی حداقل بی بهره سازند

رژيم سرمايه داری ايران نيز برای خروج . داردسنگينی بار بحران سرمايه داری بر دوش طبقه کارگر جهان قرار 

اصل ( از بحران، سياست به بن بست رسيده سرمايه داری در دهه های گذشته ميالدی را به نام طرح تحول اقتصادی 

از دو دهه پيش در ايران آغاز شده بود و در چند ساله ) تعديل ساختاری ( به جامعه تحميل کرده است اين طرح  ) ۴۴

  . شتاب بيشتری اجرا می شوداخير با

مطالب ارائه شده از طرح تحول اقتصادی همچنين نشان می  ) : ... ٨٧ تير ٢٠کارگزاران ( يکی از نمايندگان تهران 

 توسط بانک جهانی ٢٠٠٣که در سال " اقتصاد ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه " دهد که اين طرح با گزارش 

پس از دو سال با شناسايی دهک .  کند، يارانه ها ابتدا به طور سرانه و نقدی تقسيم شودمنتشر شده به ايران توصيه می
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می بينيم که امروز با تورم ... ها، فقط به سه دهک پايين پرداخت شود و از سال چهارم نيز کل يارانه ها حذف شود

 بطور کامل پياده شود اثر  درصدی در جامعه و افزايش سر سام آور قيمت کاالهای اساسی چنانچه اين طرح٢۶

مخرب و مستقيمی برروی زندگی زحمت کشان خواهد گذاشت و حذف يارانه ها از روی کاالهای اساسی زندگی 

  .ميليون ها نفر را به ورطه نابودی می کشاند

ان به افزايش بی رويه قيمت کاالهای اساسی مثل برنج، لبنيات، سوخت و مسکن هر ساله ميليون ها انسان را در اير

 درصد مردم زير خط فقر به سر می برند ۵٠در ايران بيشترين منابع غذايی وجود دارداما . زير خط فقر می کشاند

زيرا آنجا که انگيزه توليد نه تامين نياز انسان ها بلکه کسب سود باشد، سرمايه به هر ريسمانی چنگ می زند تا خود 

ران که   سا ل هاست با تورم بی سابقه ای دست به گريبان است طبقه کارگر اي. را از گرداب نابودی نجات دهد

،تبليغات حاکميت را مبنی بر اجرای عدالت اقتصادی، عوامفريبی بيش       نمی داند، زيرا زحمتکشان شاهد هستند 

دن و که چگونه جمهوری اسالمی برنامه های بانک جهانی و صندوق بين المللی را با به حراج گذاشتن منابع و معا

پرداخت وام . خصوصی کردن کارخانجات و به تعطيلی کشاندن آنها و بيکارسازی های ميليونی به اجرا در می آورد

  .به کشورهای جهان سوم از جمله ايران پول های کالنی را به جيب سرمايه داران سرازير می کند

 در کشورهای ديگر بيانگر آن است که مثًال مطالعه در ايجاد سدهای مختلف روی رودخانه ها چه در ايران و چه

اهداف آنطور که ادعا می کنند آب رسانی به کشاورزان فقير نبوده بلکه با تغيير مسير آبها در اغلب موارد زمين های 

سنتی کشاورزی از بين رفته و زمين های جديد که با بورس بازی توسط افرادی که از مسير جديد سدها اطالع داشته 

اغلب اين سدها آب ها را به مسير مزارع بزرگ صنعتی هدايت کرده است که . مزارع صنعتی شده استاند تبديل به 

  .کاالی کشاورزی در ارتباط با بازار جهانی توليد می کرده اند

برنامه ديگر صندوق و بانک جهانی در راستای اهداف سرمايه داری جهانی به حداقل رساندن کليه خدمات اجتماعی 

در حالی که ميانگين . است که اين مهم نيز در طرح تحول اقتصادی جمهوری اسالمی به خوبی به اجرا در آمده است

 ميليارد ٣٠ ميليارد دالر اعالم شده است دولت با کسری ۴٣ ، ٨٧ دالر در ده ماهه اول سال ١٠٠فروش نفت با نرخ 

 درصدی بودجه ٢٠٠فروش نفت موجب افزايش دالری بودجه مواجهه است، اما اين درآمد هنگفت حاصل از 

 ميلياردی بودجه مواجه است، پيش بينی ها حاکی از ۵/١نهادهای دولتی شده، در حالی که وزارت بهداشت با کسری 

 درصد از جمعيت ايران به دليل هزينه های سرسام آور درمانی به زير خط فقر سقوط می کنند، از ٣/۴آن است که 

واده در صورتی که يکی از افراد خانواده به بيماری صعب العالج مبتال شود زندگی شان از  درصد از خان۴سويی 

 کليه در سال ، تاييدی بر اين واقعيت تلخ ١٣٠٠٠فروش ). به گفته مخبر کميسيون بهداشت و درمان ( هم می پاشد 

 دچار چنين بحرانی شوند،  ميليون نفر از جمعيت کشور۵/١است، در سال گذشته اين وضعيت باعث شد که حدود 

 درصد رسيده در حاليکه اين ميزان در کشورهای ۶٠سهم مردم از هزينه های درمانی در برنامه چهارم به باالتر از 

  .  درصد است١۵توسعه يافته 

هزينه های آموزش است که اين مهم را نيز جمهوری  صندوق بين المللی پول، کاستن ازاز اوامر ديگر بانک جهانی و

آموزش و پرورش اعالم می کند که حدود پنج هزارو هفتاد ميليارد تومان کسری . اسالمی موبه مو اجرا کرده است

 ميليون نفر آنان را بيسوادان ۴ ساله در کشور که در اين ميان ۵٠ تا ٧ ميليون بی سواد ١۵ تا ١٣وجود . بودجه دارد
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، و )به گفته جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر ( ز معتاد  هزار دانش آمو٣٠وجود .  ساله تشکيل می دهند١١ تا ٧

خارج شدن ساالنه ميليون ها کودک و نوجوان از چرخه تحصيل  برای ورود به بازار کار گواه بر طبقاتی بودن 

افزايش بيکاری، درآمد ناچيز زحمتکشان جامعه و افزايش هر روزه قيمت کاالهای اساسی . آموزش و پرورش است

ده است تا فرزندان زحمتکشان از ابتدايی ترين حقوق خود يعنی حق تحصيل باز بمانند در حاليکه هر روز موجب ش

شاهد تاسيس موسسات آموزشی گوناگون و مدارس غير انتفاعی با شهريه های کالن اعالم می شود که طی يک سال 

  .سودگی در آستانه تخريب هستند مدرسه دولتی تخريب شده و صدها مدرسه ديگر نيز به دليل فر٢٠٠٠گذشته 

اينها همه مختصری از پيامدهای آن چيزی است که جمهوری اسالمی به نام طرح تحول اقتصادی بر زحمتکشان 

 .تحميل می کند

  

   

 الهام محمدی
١٠/١٠/١٣٨٧  

  یرای کمک به ايجاد تشکل های کارگرکميته ی هماهنگی ب

www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com 

 


