




و دیدار » رسمی«های قبل مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی در مراسم روز کارگر، به سان سال یدر آستانه -یکم

وعده کردند. علی  را گشودند و بهبود وضعیت» قرش زحمتکش«زبان به ستایش » جمعی از کارگران«با 

به مسئوالن کشور و » جمعی از کارگران«ای، رهرب جمهوری اسالمی چهارم اردیبهشت در دیدار با خامنه

کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون  یقدر جامعه ها گفت: بایدسازان و مجریان سیاستسیاست

 ١.داشته باشند توجه صحیح و دقیقی امنیت شغلی، احرتام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران

کارگر و شوراهای اسالمی کار،  یشده و مسئوالن خانهحسن روحانی هم در جمع گروهی از کارگران گزینش

 ٢».توان و امکانات خود در کنار کارگران است یدولت با همه«خواند و گفت:  فرا» تولید بیشرت«کارگران را به 

و » بیشرت از گذشته تالش کند«مسکن آنها  یوزارت کار برای برطرف کردن دغدغه: داد او به کارگران وعده

کند. پیش از ریزی میبرنامه» و صادرات محصوالت کارگران در سود حاصل از تولید«شدن  دولت برای سهیم

دانسته و » ییک امر رضور «را » ها به کارگرانسهام کارخانه صاختصا« این نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجت�عی

 ».شودشوند به کارگران اختصاص داده میسازی میهایی که خصوصیسهام کارخانه«گفته بود که 

های های کارگری در دو سال گذشته شد و در دفاع از تشکلدرصدی تشکل ۱٫۶ حتی مدعی افزایش روحانی

های خود باشند و تشکلهای صنفی باید به دنبال منافع معتقدیم کارگران از طریق تشکل« صنفی گفت:

 ».های مختلف دفاع کنندکارگری باید از منافع کارگران در بخش

 سایت رسمی رهرب جمهوری اسالمی، »جمعی از کارگران«اردیبهشت در دیدار با  ۴ای سخنان علی خامنه -١

 اردیبهشت ۱۰، روزنامه ایران »جمعی از کارگران«در دیدار با  روحانیحسن سخنان  -٢
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، دادندسخنان دو مقام ارشد نظام را بازتاب می» مستقل«های حکومتی و در واقعیت اما، هنگامی که رسانه

مطابق منتقل شدند. ها به زندان تهران اس�عیل بخشی همراه با سپیده قلیان و امیر امیرقلی در سکوت رسانه

. ی یک می تهدید و احضار کارگران و فعاالن کارگری از جمله در کردستان شدت گرفتمعمول در آستانه

تن از کارگران و  ۴۰یک می، پلیس به تجمع کارگران و دانشجویان مقابل مجلس یورش برد و  رسانجام

بعد، همزمان با روز معلم در برخورد با معل�ن  زندان کرد. این رفتار یک روز یدانشجویان را بازداشت و روانه

معرتض تکرار شد. ش�ری از اعضای کانون صنفی معل�ن در تهران و شهرهای دیگر با خشونت دستگیر و به 

 بازداشتگاه منتقل شدند.

ن شوند. فعاالن صنفی و اعضای کانو شدگان تجمع روز کارگر همچنان در زندان نگهداری میبازداشتش�ری از 

تپه با شوند. کارگران نیشکر هفتصنفی معل�ن در شهرهای مختلف به دادگاه و مراجع امنیتی احضار می

 .شوندوجود پایان اعرتاضات و استقرار شورای اسالمی کار، همچنان دستگیر و بازجویی می

، همچنان بوده  های نهادهای امنیتی و حاکمیتهای گذشته یکی از مهمرتین کارویژهسال یای که در همهرویه

با استقرار و  کندکارگران جلوگیری می های مستقلگیری تشکلاز شکل حاکمیت با متام توان ادامه دارد.

های اهد اعرتاضخو کارگر و یا سندیکای موازی می یهای کارگری زرد مانند شورای اسالمی کار، خانهتشکل

باشد و در محیط کار قابل » غیرسیاسی«و » صنفی«تا محدود به مطالبات  کند» کنرتل«و » هدایت«کارگران را 

که در برابر این وضعیت  -یو هر فرد دیگر  –هایی امنیتی، کارگران و معلم یحل. برای پیشربد این برنامه

د. نشو می بازداشت، زندانی  و از کار اخراجتهدید،  دهد،کنند و تن به بازی طراحی شده �یمقاومت می

رعب  با تولید کند و همسیاست و رویکردی هدفمند که هم کارگران و معل�ن مبارز را از محیط کار حذف می

حاکمیت  ینیافتههمیشگی و تغییر  یشیوه شده مهیا و مساعد.های طراحیرا برای اجرای برنامه و وحشت، فضا

های گذشته که در دوره یشان در چهار دهههای صنفی و سیاسیبرخورد و رویارویی با کارگران و خواسته

 سازی، دستگیری و صدور حکم زندان بلندمدت برایموجی از پرونده هاجگیری اعرتاضمختلف با افزایش و او 

را در پی داشته  دیگر فعاالن این عرصه و ، دانشجویانهای مستقل کارگری، کانون صنفی معل�ناعضای تشکل

 .است

های اخیر و پیشین دید و اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن توان تفاوتی میان رسکوبس سوال این است: میپ

 چیست؟

آغاز  ۹۶که پس از خیزش دی  رسکوب ی�ایان کردن تفاوت دور تازه برایو  به سوال نخست مثبت است پاسخ

خ به اعرتاضات کارگران و معل�ن شدت بیشرتی گرفت، آنگونه که کارگران نیشکر شد و سال گذشته در پاس

ها تن از معل�ن معرتض دستگیر و یا به مراجع قضایی و دهبازداشت  جمعیهتپه و فوالد اهواز دستهفت

کنند و ترسیم می» امنیتی«ای که حکومت و تحلیلگران »رشایط ویژه«احضار و به اخراج تهدید شدند، باید به 

 درون حکومت، توجه کرد. به تبع آن رفتار حاکمیت و نیروهای سیاسی

کاهش تنش  و در ادامه شاید جنگ نظامی،» جنگ اقتصادی«برای مقابله با » وحدت ملی«دعوت همگانی به 

رشیک در قدرت، دستورالعمل ویژه برای افزایش » نیروهای سیاسی«سیاسی میان نهادهای حکومتی و 

شده با فساد و و برخورد هدایت» افشاگری«از مسیری چون » همبستگی«و تقویت » ی عمومیمندرضایت«



حکومت در  یهای نادرست و گاه نیز نقد گذشتهو یا پذیرش پیامد سیاست اعرتاف مفسدان اقتصادی،

های قضایی مقام یکه به گفته رهرب جمهوری اسالمی» عفو«های عمومی، و شاید مهمرت از همه فرمان رسانه

رویارویی با های حاکمیت برای ورزان و برنامههای سیاسترا سبب شد، از جمله توصیه هزار زندانی ۶۰آزادی 

 است.» بحران یدوره«

های کشاورزان و دانشجویان معرتض بیرون از جناح نشینان،حاکمیت اما کارگران، معل�ن، حاشیه» نرم شدن«

متهم » بازی در زمین دشمن«گیرد و آنها به �ی صادی حکومت معرتضند، را در برهای اقترسمی که به سیاست

ای و نظامیان و تحلیلگران سیاسی حکومتی که نسبت شوند. اهمیت این اتهام در پیوند با موضع علی خامنهمی

 شود.تر میدهند، �ایانهشدار داده و می» ۹۸ یفتنه«و » افزایش ناآرامی و اعرتاضات«به 

بهشت «گذاری خارجی و تبدیل ایران به رویای دولت برای جذب رسمایه یهای امریکا همهتحریم -دوم

را بر باد داده است. فروش نفت به  یدرصد ۶و رشد اقتصادی » نیروی کار ارزان«برخوردار از » گذاریرسمایه

مصوب را ندارد و با  یتامین بودجهکنند. دولت توان کمرتین میزان رسیده، رشکای تجاری قراردادها را ترک می

های عمرانی ممکن نیست و تعهدات دولت به روبرو خواهد شد. تامین اعتبار پروژه یبزرگ یکرسی بودجه

رود. تنها یک چهارم نهادهای عمومی ه�نند گذشته به تاخیر افتاده است. رکود و تورم همزمان پیش می

رشکای اروپایی حکومت هم تا به حال راهی برای انتقال  ٣.فعالند درصد ۷۰واحدهای تولیدی با ظرفیت بیش از 

شود با گذر زمان نرخ تورم به بینی میاند. پیشنیافته» رودولت میانه«منابع ارزی حتی محدود و کمک به 

درصد برسد، رکود فراگیرتر شود، واحدهای صنعتی بیشرتی تعطیل شوند و کارگران بیشرتی اخراج و  ۵۰نزدیکی 

و نظامی نیست. » نهادهای خاص«یکار. با این حال حکومت حارض به بازنگری در بودجه و کاهش اعتبار ب

 ملی برای افزایش توان نظامی هزینه خواهد شد. یبخشی از منابع صندوق توسعه

ی ورشکستگی قرار دارند. سازمان تامین اجت�ع یو یا در آستانهاند شده» ورشکسته«های بازنشستگی صندوق

هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجت�عی بدهکار است و این  ۲۰۰با بحران مالی روبرو است. دولت 

های جاری به استقراض از نظام بانکی روی آورده است. سازمان تامین اجت�عی از سازمان برای تامین هزینه

آنچه که کمبود منابع مالی عنوان شده، رس باز  یسازی حقوق بازنشستگان به بهانهاجرای قانون همسان

هزار میلیارد تومان اعالم شده است اما دولت در  ۲۰سازی زند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون همسانمی

 ٤هزار میلیارد تومان اعتبار به این مسئله اختصاص داده است. ۵قانون بودجه تنها 

هزار میلیارد تومان اعالم شده است. ناتوانی صندوق  ۳۹ت�عی بدهی بانکی صندوق بازنشستگی تامین اج

بخشی از  روبرو کرده است. »خطر ورشکستگی«بازنشستگی در پرداخت بدهی بانکی، بانک رفاه کارگران را با 

های براساس گزارش مرکز پژوهش ٥.تواند به حیاتش ادامه دهدنظام بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی، �ی

                                                             
 خربگزاری دانشجویان ایران، ۱۳۹۷اسفند  ۲۲معاون وزیر صنعت  -٣

 ۱۳۹۸اردیبهشت  ۲۹، روزنامه توسعه ایرانینگاه کنید به  -٤

منترش کرد. در این » شناسی نظام بانکیآسیب«هایی با عنوان سلسله گزارش ۱۳۹۵های مجلس شورای اسالمی مرداد و شهریور مرکز پژوهش -٥
فعالیت ندارد و بخشی از فعالیت  یها به رصاحت بیان شده که بخشی از نظام بانکی ایران بدون استقراض از بانک مرکزی امکان ادامهگزارش
های تجارت و صادارت را تعلیق کرد. بانک» �اد« ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵توقف شده است. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال ها مبانک

 د با ارقام غیرواقعی متهم هستند.�ایی سو گزارش غلط و بزرگ یها به ارائهاین بانک
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اند. دولت در نظر دارد سهامش را در سه بانک صادرات، تجارت و ده شدهها زیانورای اسالمی، بانکمجلس ش

 ٦واگذار کند.» بخش خصوصی«ملت به 

را با » ریزیساختار بودجه«کند و به همین بهانه بازنگری و اصالح توصیف می» جنگی«حاکمیت رشایط را 

قوانین تامین اجت�عی نیز اصالح خواهد شد. در کنار این دو  حکم رهرب در پیش گرفته است. در طرح دیگری

زمینه را  ٧»های پنهانیارانه«ها و تحلیلگران همسو، با بزرگن�یی طرح، سازمان برنامه و بودجه به کمک رسانه

کند. مجلس شورای اسالمی و برخی خدمات دولتی فراهم می یبرای آزادسازی قیمت انرژی و حذف یارانه

بندی و افزایش نرخ بنزین را در دست اجرا دارند و تنها ترس از بروز ناآرامی نفت هم طرح سهمیه وزارت

 انداخته است. عملیاتی شدن آن را به تاخیر

برای دستیابی به رشد اقتصادی » بلندپروازی«ها هرچه که منابع درآمدی حکومت را کاهش داده و تحریم -سوم

» درمانیشوک«های را برای اجرای سیاست» فرصت«به ه�ن میزان نیز شش درصدی را ناممکن کرده است، 

ها و کاهش درآمدهای نفتی، سیاست آزادسازی نرخ دالر را پیش برد و تحریم یمهیا کرده است. دولت به بهانه

و یا تخصیص ارز به نرخ دولتی برای واردات » تحول نظام سالمت«چون  یهایاز خدمات عمومی و درمانی طرح

را پیش بربد، قوانین تامین » پاکسازی اقتصاد از نفت«دارو کاست. حال نیز در نظر دارد به همین بهانه، 

 .کند های انرژی را که تا به حال به تاخیر انداخته است، اجراییاجت�عی را اصالح کند و آزادسازی قیمت حامل

اصالح ساختار «و » بازنگری«را دلیل اصلی و کاهش درآمدهای نفتی  در واقع مسئوالن جمهوری اسالمی تحریم

ساخت و نظام اقتصادی را » فرصت«ها یک »تحریم«کنند و بر این باورند که باید از عنوان می» اقتصادی

های خرید نفت خانی سخنگوی کمیسیون انرژی عدم متدید معافیتکرد. به عنوان �ونه، اسدالله قره» اصالح«

» های داخلیها و ظرفیتمندی از فرصتبهره«و » اقتصاد بدون نفت«بنا کردن برای » فرصت«از ایران را یک 

 ٨بیند.می

است که در  ٩»آیا تحریم فرصتی برای ترمیم اقتصاد ماست؟« یمجلس اما مقاله مهمرت از اظهارنظر �ایندگان

ی اقتصاد ای دکرت آموختهدانش«آهنگ، که ای منترش شده است. مهدی رزمسایت خامنه» دیگران«بخش 

شوک «تحریم را به مثابه یک  در این مقاله شده، معرفی» اقتصاد تحریم یدانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه

                                                             
رشکت دیگر را تصویب  ۱۵و  تت در سه بانک صادرات، تجارت و ملری سهام دولترین مصوبه واگذاهیئت وزیران جمهوری اسالمی ایران در تازه -٦

ها به صورت بلوکی و یکجا از طریق بورس گفت که سهام دولت در این رشکت ۱۳۹۸خرداد  ۱۷ایران  سازیمشاور رئیس سازمان خصوصی کرده است.

 عرضه خواهد شد.

د. این هزار میلیارد تومان اعالم کر  ۸۹۰در این سال را » پنهان و آشکار یهیاران«در گزارشی رقم  ۱۳۹۸وردین ایران فر  یبرنامه و بودجهسازمان  -٧

ن برنامه به دولت و اقتصاد ایران عنوان کرد و خواستار بازنگری در نظام توزیع یارانه شد. یکی از پیشنهادهای سازما» شدهتحمیل«سازمان این رقم را 

های کاالیی میان مزدبگیران بود. مجلس به صورت بسته» بازتوزیع درآمد ناشی از آن«های انرژی و به ویژه بنزین و و بودجه، آزادسازی قیمت حامل

مشخصی  یتیجهیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد، اما به نیرا با حضور وزیر نفت، اقتصاد و رشورای اسالمی هم به همین منظور جلساتی 

را بررسی کردند و به نقل از » های پنهاننقش مخرب یارانه«های خربی ایران نیز برای چند روز پیاپی نرسید. پس از انتشار این گزارش، رسانه

هایی گزارشکه در سلسله خربگزاری دانشجویان ایرانها در رشایط ویژه شدند. برای �ونه نگاه کنید به خواستار بازنگری در توزیع یارانه» کارشناسان«

 �ایی یارانه پرداخته است.به بزرگ

 ها فرصتی برای اقتصاد بدون نفت استبه تجارت نیوز گفت: عدم متدید معافیت ۱۳۹۸اردیبهشت  ۴  خانی سخنگوی کمیسیون انرژیاسدالله قره -٨

 ای منترش شددر سایت علی خامنه ۱۳۹۸فروردین  ۸  »آیا تحریم فرصتی برای ترمیم اقتصاد ماست؟« -٩
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های ناکارآمد سابق و سوق دادن آنها ن به کنار گذاشنت رویهاگذار فرصتی مناسبی برای ترغیب سیاست» خارجی

 داند.می» اجرای اصالحات اقتصادی«به سمت 

خواند و در می ١٠»بزرگرتین فرصت تحریم«را » سازی قیمت بنزین و انرژیواقعی«الحسینی هم صادق محمد

پنهان بنزین  یرصفا توجه کنید که یارانه«نویسد: داند و میاصالح بودجه می راه نجات را یک یادداشت دیگر

 ۸۰۰و بنزین روی هم رفته بیش از  پنهان گازوئیل، گاز و برق یهزار میلیارد تومان و یارانه ۱۰۰ساالنه بیش از 

توان ! بنابراین با اصالحات به راحتی می۹۷سال  برابر درآمد نفتی ۱۶هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از 

 ».اقتصاد کشور است یبودجه را نجات داد و این مساله رضوری است چرا که بودجه عمود خیمه

های وابسته به نهادهای حکومتی نیز نتایج خربگزاریهای به ظاهر مستقل و در همین دوره رسانه

خواستار » کارشناسان«را منترش کردند و از زبان » پنهان یتوزیع یارانه«های کارشناسی مربوط به »پژوهش«

 های انرژی، به ویژه بنزین، شدند.ها و واقعی شدن قیمت حاملبازنگری در توزیع یارانه

تر از دیگر تر و رسیعهای مجلس شورای اسالمی پیشگاممرکز پژوهش» درمانیشوک« برای پیشربد -چهارم

کشور بدون  یاداره«با عنوان  ای»گزارش کارشناسی«مجلس در  رود. بازوی پژوهشیمی شنهادهای حکومتی پی

 ارائه کرده است. اصالح حداقلی قیمت» پاکسازی بودجه از نفت«ای به منظور گانهراهکارهای ده ١١»نفت

های دولت و یا های غیرمنقول دولت و مولدسازی داراییهای انرژی، فروش بخشی از سهام و داراییحامل

های دولت به اجرا ای است که با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینهگانههای دهفروش آن از جمله پیشنهاد

ساله و افزایش درآمدهای سه ینقدی سه دهک در یک دوره یشود. عالوه بر این حذف یارانهگذاشته می

 مالیاتی نیز به عنوان راهکارهای کاهش وابستگی نفتی بودجه بیان شده است.

های مجلس پیشین مرکز پژوهش» مطالعاتی«های طرح یآن ادامهشده در مطرح این گزارش و پیشنهادهای

اصالح ساختار «ی بر ای مبنشورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه برای اجرای دستور علی خامنه

 است. »ریزیبودجه

تنگنای «رفت از برون ای را به عنوان راهکار دولت برایو بودجه طرح اصالح ساختار بودجه سازمان برنامه

این طرح از یک طرف، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و از  یتدوین کرده است. در مقدمه ١٢»ایبودجه

های ه بودجه، ناشی از جربان دستمزدها و چالش بزرگ صندوقشده بهای تحمیلطرف دیگر پویایی

ای مندرج در های جاری را زیاد کرده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینهبازنشستگی رشد هزینه

 ایدرصد اعتبارات هزینه ۸۰شود و بیش از ای میقانون بودجه رصف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه

تأمین مالی طرح تحول سالمت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر  یهزینه ناپذیر است.اجتناب

 .انددولت بوده یهای پرهزینه برای بودجهطرح

                                                             
سازی قیمت آمده بود، واقعی» پنهان ییارانه« یبارهگزارش سازمان برنامه و بودجه در  فروردین با تکرار آنچه که در ۳۱الحسینیصادق محمد -١٠

 دانست» بزرگرتین فرصت تحریم«انرژی و بنزین را 

 کشور بدون نفت یاداره یبرنامههای مجلس با عنوان نگاه کنید به گزارش کارشناسی مرکز پژوهش -١١
 ۱۳۹۸فروردین  ۲۰، سایت خربی تابناک ریزی کشوراصالح ساختار بودجهنگاه کنید به طرح  -١٢
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را در دستور کار قرار داده  ١٣»اصالحات پارمرتیک تامین اجت�عی«در همین راستا مجلس شورای اسالمی طرح 

بازنشستگی تغییر  یحقوق دوره ییابد، فرمول محاسبهفزایش میاست. بر اساس این طرح، سن بازنشستگی ا

 کند و در قوانین شناسایی مشاغل سخت بازنگری خواهد شد.می

دولت به  های بازنشستگی، خواستار کاهش کمکهای مجلس پیش از این هم در بررسی صندوقمرکز پژوهش

یس مجلس یر ستگان شده بود. علی الریجانی،ها برای پرداخت حقوق بازنشها و فروش اموال صندوقصندوق

عنوان » های قبلعدم اجرای تعهدات دولت در سال«و ناشی از » ناگزیر«شورای اسالمی اجرای این طرح را 

 ها را به فروش اموال موظف کرده است.، صندوق۱۳۹۸ یکرده است. مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه

درمانی پیش از این در بسیاری از شوک هایآل برای اجرای سیاستایده» فرصت«به مثابه یک » بحران« -پنجم

» اقتصاد بازار آزاد«دنیا این فرصت را به طرفداران  ینقاط جهان آزموده شده است. هر بحرانی در هر نقطه

های خود را گاه چون شیلی و اندونزی با کشتار و قتل پیش بربند و گاه نیز در پوشش و داده تا سیاست

قتصاد بازار آزاد با توسل های اهای پیشربد سیاستترین �ونهبندی زیبا. شیلی پس از آلنده یکی از برجستهبسته

 مشاوران اقتصادی» مدد«بود که به  ۱۹۸۵ . اما شکل دیگر آن در بولیویاست آمیزخشونت رمانیدبه شوک

آزمایش  یتر هرگز در یک دموکراسی به بوتهآن پیش یای اجرا کرد که �ونهدگرگونی گسرتده«، آنچنان بازار آزاد

مواد غذایی را حذف و  یبزرگ، یارانهدولت بولیوی پس از استقرار و برای مقابله با تورم ». گذاشته نشده بود

بخش عمومی، آموزش و بهداشت و درمان را کاهش داد و تحت عنوان  یها را لغو کرد. بودجهکنرتل قیمت

درصدی سطح  ۷۰تا  ۴۰این سیاست؛ کاهش  یهای دولتی را واگذار کرد. نتیجهسازی دولت، سهام رشکتکوچک

درصدی جمعیت برخوردار از تامین  ۶۱دالر، کاهش  ۷۸۹دالر به  ۸۴۵ واقعی دستمزدها، کاهش درآمد رسانه از

وقت متکی به حقوق بازنشستگی و ایجاد مشاغل بدون پوشش رفنت صدهاهزار شغل متام اجت�عی و از بین

مرتبط با » مشاغل«کارگر یک تن به  ۱۰ها، از هر بیمه بود. آنگونه که سه سال پس از اجرای این سیاست

 ١٤.ی آوردکوکائین رو 

ها مستقر کرد، با های ارتش را در خیاباندرمانی، تانکشوک یحکومت برای مقابله با معرتضان به اجرای برنامه

های تن از رهربان ارشد اتحادیه۲۰۰العاده، هرگونه گرده�یی و راهپی�یی ممنوع اعالم شد. اعالم حالت فوق

سال پس از اجرای این  شدند. حتی یک عیدآمازون تب هایدست در جنگلدور  هایکارگری دستگیر و به زندان

استوایی بولیوی تبعید  یها دستگیر و به مدت دو هفته به ناحیهتن از رهربان طراز اول اتحادیه ۱۰۰برنامه، 

 ١٥های کارگری برای پایان اعرتاض و اعتصاب با دولت توافق کردند.شدند. آنها هنگامی آزاد شدند که اتحادیه

که در » های ماهیخوارگربه«و » های واشنگننتو بچه بر«آمیز و خونبار بود. ی وضعیت البته خشونتدر شیل

عام، را کشتند. آنها پس از قتلتن  انمکتب فریدمن علم اقتصاد آموخته بودند، برای ایجاد بازار آزاد، هزار 

رشکت و بانک دولتی به  ۵۰۰بخش عمومی را آغاز کردند.  یهای دولتی و کاهش بودجهسازی بنگاهخصوصی

درصد کاهش یافت. مدارس  ۲۷خدمات تامین اجت�عی در یک مرحله  یبخش خصوصی واگذار شد و بودجه

درصد رسید و فقر  ۲۰خصوصی کوپنی جایگزین مدارس دولتی شد. نرخ بیکاری سه درصدی دوران آلنده به 
                                                             

 رسانی قوانین و مقررات کشور، پایگاه اطالعاصالحات پارامرتیک قانون تامین اجت�عینگاه کنید به طرح  -١٣

 ۲۲۷، ۲۲۷، صفحه ۱۳۸۹داری فاجعه، نائومی کالین، ترجمه خلیل شهابی، میرمحمود نبوی،  کتاب آمه، دکرتین شوک؛ ظهور رسمایه -١٤

 ۲۳۱ه�ن صفحه  -١٥
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شد و ده سال بعد نرخ درصد درآمد خانوار برای خرید نان هزینه می ۷۴ گسرتده و همگانی شد؛ آنطور که

 ١٦برابر دوران پیش از کودتا. ۱۰درصد رسید، یعنی  ۳۰بیکاری به 

های خارجی و های دولتی به بانکدرصد رشکت ۹۰» کاوایو«در آرژانتین پس از حکمرانی نظامیان، در طرح 

تورم لگام «هزار کارگر بود. مجریان این طرح  ۷۰۰راج حدود آن اخ یواگذار شد که نتیجه» بخش خصوصی«

درمانی شوک برای اجرای» فرصت ویژه«را به یک » درآمدهاوضع وحشتناک مردم، به ویژه کم«و » گسیخته

 ١٧تبدیل کردند.

اروپای فریقا و آ عراق،  مریکای التین، آسیای جنوب رشقی، خاورمیانه و به ویژهآ در  »درمانیشوک«مشرتک  فصل

» واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی«و » عمومی و خدمات اجت�عی یکاهش بودجه«رشقی همواره 

راهی که جمهوری اسالمی نیز به رغم مخالفت و دشمنی �ایشی با د؛ انجامی» هاحکمرانی رشکت«بوده که به 

ای، رهرب . آنطور که علی خامنهتحریم در پیش گرفته است یبه بهانه» اقتصاد بازار آزاد«و » نظم جهانی«

های و در پاسخ به یکی از آنان که خواستار بازنگری در سیاست» دانشجویان«جمهوری اسالمی در دیدار با 

او سال  ١٨.»نباید جلوی آن را گرفت«دانست که » نیاز مربم کشور«سازی شد، خصوصی سازی را خصوصی

کنند. دولت و مجلس نیز در همین » اصالح«ریزی را ر بودجهگذشته نیز به مجلس و دولت دستور داد تا ساختا

خدمات اجت�عی دولت تدوین  یاصالح ساختار بودجه را با محوریت کاهش بودجه یهای چندگانهراستا، طرح

 اند.کرده

ر درمانی را به کاشوک های مجریانشده و توصیهآزموده یحکومت برای پیشربد این سیاست، گام به گام تجربه

های بازنشستگی را به صورت سفارشی وظیفه دارند تا رشایط و وضعیت صندوق» پژوهشی«گیرد؛ بازوهای می

 ند.کن، به همگان ارائه »کرد آن صحبت یبارهتر از آنچه که بتوان در شوم تصویری«جلوه دهند و » بحرانی«

بار شینان و کارگران را برانگیخت، ایننگذشته اعرتاض حاشیه یاجرای این سیاست اما ه�نگونه که در دو دهه

 ۱۰۰و اعرتاضات گسرتده و چند روزه در بیش از  ۱۳۹۶نیز برای حکومت بدون هزینه نخواهد بود. چه دی 

پذیر نیست و درمانی به آسانی گذشته امکانان در سال گذشته نشان داد که شوکشهر و اعتصاب و تجمع کارگر 

 نشینعرتضان را رسکوب کرد و دیگران را هم با ایجاد رعب و وحشت، خانهبرای اجرای آن باید مخالفان و م

 کرد.

حال با این اوصاف  شاید بهرت بتوان به راز دستگیری و زندانی کردن کارگران، معل�ن و دانشجویان و 

 درمانی پی برد.و شوک سازیهای خصوصینگاران همراه با کارگران و معرتض به اجرای سیاستروزنامه

                                                             
 ۱۳۷تا  ۱۳۴ه�ن، صفحه  -١٦

 ۲۵۱و  ۲۵۰�ن، صفحه ه -١٧

سازی نیاز اصل خصوصی«سازی شد، گفت: در پاسخ به یکی از دانشجویان که خواستار توقف سیاست خصوصی ۱۳۹۸ای یکم خرداد علی خامنه -١٨

 ».سازی گرفته شودها و خطاها در خصوصیمربم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش
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