بحران ارزی و مالی ،آستانۀ ورشکستگی و فروپاشی کامل
اقتصادی

افزايش ناگھانی ارزش دالر و ديگر ارزھای خارجی در ھفته اول مھر ماه که به سرعت به
يک بحران ارزی فراروئيد و تمام بازار مالی رژيم را متأثر و متالطم ساخت ،با شتاب حيرت آوری التھاب و ناآرامی کل
جامعه را سبب گرديد .اگر چه پيش از اينھا نيز ارزش دالر در بازار ايران افزايش يافته بود و يا حتا خو ِد دولت برای
فروش ذخيره ارزی ،با ايجاد شوک مصنوعی ،زمينه ترغيب خريداران ارز را فراھم ساخته بود ،اما ھيچگاه سابقه نداشت
که نرخ ارزھای خارجی بويژه دالر ،ناگھان تا به اين حد افزايش پيدا کند و از ارزش پول داخلی تنھا در ظرف يک شبانه
روز حدود ده در صد کاسته شود!
ثباتی مفرطی دست به گريبان است به نحوی که ھر
اين رويداد نشان داد وضعيت اقتصادی رژيم ،با چه بحران ژرف و بی
ِ
رويداد کوچک و بزرگ اقتصادی و مالی میتواند اين وضعيت را دچار آشفتگی ساخته ،موجد ناآرامی اجتماعی و به يک
بحران سياسی تبديل شود!
اگر چه سران رژيم پيوسته از رشد اقتصادی سخن میگويند و شمسالدين حسينی وزير اقتصاد رژيم نيز در اجالس عمومی
بانک جھانی و صندوق بين المللی پول مورخ  ١۶مھر در واشنگتن ادعا نمود که “اقتصاد ايران ھم اکنون در بھترين شرايط
ممکن است”! اما اين ادعا ،يک دروغ بيشرمانه بيشتر نيست  .تمام روندھای جاری در جامعه خالف آن را ثابت میکند و
نشان میدھد اقتصاد ايران دچار بحران بسيار عميقیست که پيوسته ژرفتر شده و اکنون به مراحل بسيار حادی پا گذاشته
است.
در حال حاضر ،ھم رکو ِد توليد و ھم تورم افسار گسيخته که پديدهھای دائمی اقتصاد ايران الاقل در سه دھه اخير بوده اند،
بيش از پيش تشديد گشتهاند .عالوه بر تعطيلی و توقف پی در پی دهھا و صدھا کارخانه و کارگاه ،مدتھاست که بسياری از
کارخانهھا و موسسات توليدی با  ٢۵تا  ٣٠درصد ظرفيت خود فعاليت می کنند .بسياری از اين واحدھا نيز به واردات مواد
اوليه و يا قطعات يدکی و واسطهای وابستهاند که به دليل کمبود ارز و اعتبارات دولتی ،با مشکالت جدی روبرو شدهاند.
حجم سرمايه گذاریھای خارجی نيز به ويژه در بخش نفت و گاز کاھش يافته است .بيکار سازیھا و تعداد بيکاران و
جويندگان کار نيز پيوسته در حال افزايش است .نرخ بيکاری که طبق ادعاھای دولت قرار بود يک رقمی شود ،مدام افزايش
يافته و بنابه آمارھای رسمی به  ١۵درصد رسيده است.
عليزاده وزير کار رژيم میگويد دولت بر آن است که نرخ بيکاری را به  ٧درصد برساند .اما در رابطه با افزايش مداوم
نرخ بيکاری و در پاسخ به اين پرسش که دولت و وزارت کار چه برنامه و سياستی برای ايجاد اشتغال و کاھش نرخ
بيکاری دارد ،ناتوان و زبون میماند و ھيچ پاسخ و راه حلی ندارد .وزير کار رژيم در اين مورد میگويد“ :ما در دورۀ
جديد ،شورای اشتغال را فعال کردهايم که در طی  ٩ماه  ١٧بار جلسه گذاشته که اين تعداد جلسه قابل توجه است ،در حاليکه
قبال شورای اشتغال سالی يک يا دو بار جلسه میگذاشت ،اکنون ھفتهای دو بار جلسه میگذارد و تا کنون باالی  ٢٠٠تصميم
گرفته است”!
اين است تمام آن چيزی که وزير کار و يا دولت ،در مورد ايجاد اشتغال و کاھش نرخ بيکاری انجام میدھد! به گفته وزير
کار برای آنکه نرخ بيکاری کاھش پيدا کند و به  ٧درصد برسد ،ساالنه بايد يک ميليون و صد ھزار شغل ايجاد شود .اما
گزارش مرکز آمار ايران در اين مورد ،حاکی از آن است که در ظرف سه سال گذشته از  ٨۶تا آخر سال  ٨٨به جای يک

ميليون و صدھزار شغل در سال و جمعا ً سه ميليون وسيصدھزار شغل ،فقط  ٧٨٠ھزار شغل ايجاد شده و نرخ بيکاری نيز
نه فقط کاھش نداشته بلکه پيوسته افزايش يافته است .اگر چه آمار دقيقی در مورد تعداد بيکاران وجود ندارد ،اما رقم
بيکاران اکنون باالی  ۵ميليون نفر است و ھر ماھه و ھر ساله نيز بر آن افزوده میشود.
از سوی ديگر بھای کاالھا و خدمات مصرفی مورد نياز مردم نيز پيوسته در حال افزايش بوده است .با افزايش پی در پی
قيمتھا و نرخ تورم ،سفرۀ تودهھای مردم زحمتکش نيز پيوسته خالیتر و بی رونقتر شده است .به گزارش خبرگزاری
مھر به نقل از گزارش بانک مرکزی در مھر ماه نيز بھای بسياری از کاالھا و ارزاق عمومی از جمله گوشت ،روغن،
چای ،برنج خارجی ،حبوبات و امثال آن افزايش يافته است .قيمت تخم مرغ در مقايسه با مھرماه گذشته بيش از  ٢١درصد
افزايش نشان میدھد ،ساير کاالھا و خدمات مصرفی نيز جدا از اين روند صعودی قيمتھا نبوده است .قيمت بليط ھواپيما
اخيراً  ٣٠درصد افزايش يافت .اين افزايش ،بی ترديد افزايش بھاء بليطھای قطار ،اتوبوسھای شھری و بين شھری و به
طور کلی افزايش بھای حمل نقل را در پی خواھد داشت .اکنون وخامت اوضاع اقتصادی به جائی رسيده که حتا مدافعان دو
آتشه دولت نيز زبان به اعتراف گشودهاند و برای نمونه در نمازھای جمعه نيز از فقر و بيکاری و تورم و گرانی نيز سخن
میگويند.
بديھیست که با آزادسازی کامل قيمتھا و قانون يارانهھا که اجرای آن کم و بيش آغاز شده است و ھمچنين با درنظر گرفتن
بحران سرمايهداری در مقياس جھانی و تأثيرات آن بر سرمايهداری ايران و باالخره با در نظر گرفتن تأثيرات و نتايج
تحريمھا ،رکود حاکم بر توليد بيش از بيش تشديد میشود ،بيکاری افزايش بيشتری يافته و نرخ تورم نيز از اين که ھست
بازھم فراتر خواھد رفت و بر عمق و دامنه بحران اقتصادی خواھد افزود.
مسأله گسترش تحريمھا ،محدوديت معامالت بانکی و اعتباری ،خصوصا ً توقف معامالت بانکی جمھوری اسالمی با کشور
امارات و پايتخت آن دوبی ،ممنوعيت داد و ستد کليه بانکھا و موسسات مالی اين کشور با دهھا بانک و موسسه مالی و
اعتباری ايرانی ،نه فقط دولت ،بلکه کل سرمايه داران بخش خصوصی را نيز در زمينۀ واردات و تأمين نيازھای داخلی از
جمله تأمين مواد اوليه برای کارخانهھا و کارگاهھا ،با مشکالت جدی روبرو ساخته است .نه فقط دولت برای تأمين نيازھای
خود ارز کافی ندارد ،بلکه ساير سرمايه داران نيز برای تھيه کاال و معامالت خارجی ،بايد دالر داشته باشند و قيمت واردات
خود را به طور نقدی و بر حسب دالر بپردازند .اين موضوع و نيز باال رفتن ارزش دالر مشکالت موجود در بخش توليد را
افزايش داده و بخشھا و کارخانهھای ديگری را نيز در معرض رکود و تعطيل قرار داده است.
يک نمونه زندۀ آن که در سايت ايلنا انتشار يافته است ،وضعيت کارخانهھای توليد رنگ است .از آنجا که بخش قابل توجھی
از مواد اوليه ساخت رنگ در کارخانهھای داخلی ،از خارج وارد میشود ،محدويتھای ايجاد شده در زمينه معامالت بانکی
و نقل و انتقال پول و نيز کمبود ارز و افزايش بھای دالر ،کارخانهھا و کارگاهھای توليد رنگ را با خطر تعطيلی روبرو
ساخته است .ھم اکنون متجاوز از  ۵۵٠کارخانه و کارگاه توليد رنگ به دليل آنکه بايد به صورت نقدی معامله کنند و بابت
خريدھای خود و تھيه مواد اوليه دالر بپردازند ،با مشکل تھيه دالر که ارزش آن نيز در حال افزايش است و با مشکل تھيه
مواد اوليه مواجھند .بنابراين ،اين احتمال نيز وجود دارد که برخی از اين کارخانهھا تعطيل شوند .در حال حاضر نيز حدود
 ١۵٠ھزار کارگر در اين واحدھا مشغول به کار ھستند ،که آيندۀ آن ھا در ُمحاق ابھام فرورفته و در معرض ترکشھای
بيکار سازی قرار گرفتهاند.
عالوه بر اين ،در حاليکه موسسات توليدی در داخل کشور ،پاسخگوی نيازھای بازار نمیباشند ،دولت نيز تحت تأثير
تحريمھا و نيز کاھش در آمد نفتی ،مجبور است واردات برخی از کاالھای مصرفی را کاھش دھد که اين موضوع نيز باعث
کمبود اين نوع از کاالھا و افزايش قيمت آنھا و در نتيجه ،افزايش نرخ تورم وکاھش قدرت خريد مردم میشود .مزيد بر اين
برخی از وارد کنندگان و يا فروشندگان کاالھای مصرفی نيز به دليل بی ثباتی بازار و نوسان قيمتھا ،از توزيع و فروش
اين دسته از کاالھا خودداری میکنند ،کاالھا را در انبارھا ذخيره میکنند تا آن ھا را با قيمتھای باالتری بفروشند.
با آزاد سازی قيمتھا اوضاع اقتصادی از اين ھم وخيمتر میشود .مطابق قانون آزاد سازی قيمتھا دولت مصمم است تا
پايان سال جاری مبلغ  ٢٠ھزار ميليارد تومان از مردم وصول کند .ھر چند که دولت روی درآمد از محل آزادسازی قيمتھا
بيش از اينھا حساب باز کرده بود ،اما تحقق ھمين مبلغ نيز بسيار بعيد و مستلزم چند برابر شدن قيمت کاالھا و خدمات
مصرفیست .مطابق ارقام اعالم شده در مورد ھفت قلم حاملھای انرژی ،قيمت گاز طبيعی ،گاز مايع ،نفت کوره ،نفت

سفيد ،بنزين ،گازوئيل و برق از چھار تا ده برابر قيمتھای فعلی و در برخی موارد حتا بيشتر از اين افزايش خواھد يافت.
به موازات اين تغييرات ،نرخ تورم نيز بطور جھشی افزايش خواھد يافت ،ارزش پول و قدرت خريد مردم نيز بيش از پيش
و به طرز وحشتناکی تنزل خواھد يافت.
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که درآمد دولت از محل فروش نفت کاھش يافته است .در حاليکه مخارج سرسام آور
دستگاه انگل دولتی به ويژه ارگانھای سرکوب نظامی ،پيوسته افزايش يافته است ،اما کاھش بھای نفت در بازارھای
جھانی ،کاھش فروش نفت و گاز و کاھش درآمد دولت از اين بخش که مھمترين منبع درآمد دولت محسوب میشود،
جمھوری اسالمی را با معضل بزرگِ تأمين مخارج اين موجود انگل که بدون آن حتا يک روز ھم نمیتواند دوام آورد
روبرو ساخته است .بدھی دولت به بانکھا به دهھا تريليون تومان میرسد .دولت در واقع مدتھاست که با يک بحران شديد
مالی روبروست و تمام تالشھای آن برای برون رفت از اين بحران نيز با شکست روبرو شده است .کوشش دولت در اساس
بر اين بوده است که با فروش باقيمانده کارخانهھا و موسسات دولتی ،استفاده از ذخائر ارزی و نيز افزايش مالياتھا بر اين
بحران غلبه کند.
سوای فروش کارخانهھا و مؤسسات دولتی که ديگر چيزی از آن باقی نمانده است و عموما ً به بھای ناچيزی در اختيار
بخشھای شبه دولتی ،سپاه و يا عناصر نزديک به حکومت واگذار شده و میشود ،عمده ذخائر ارزی حاصل از فروش نفت
نيز در طی اين سالھا با صالحديد ولی فقيه و طبق مصلحتھا و ضرورتھای حکومت اسالمی ،يا در اختيار نھادھا و
افراد حکومتی قرار گرفته و صرف سپاه و ارتش و نھادھای تبليغ و سرکوب اسالمی شده است و يا در اختيار گروهھا و
دستهھای حزب اللھی طرفدار جمھوری اسالمی قرار داده شده و به نحوی از انحاء حيف و ميل و به عبارتی مالخور شده
است .دولت احمدی نژاد نيز برای تأمين نيازھای خود ،البته بدون آنکه به کسی حساب و کتاب پس بدھد ،مکرر از حساب
ذخيره ارزی برداشت نموده است و چنين به نظر می رسد که اين ذخائر ته کشيده و کفگير به ته ديگ خورده است .وجود
چنين ذخائری ،در گرو باال بودن قيمت فروش نفت و گاز ،بر طرف ساختن مانع تحريمھا ،و افزايش درآمد دولت از اين
ناحيه است که فعالً منتفیست .بنابراين اگر که ھنوز چيزی از ذخائر ارزی باقی مانده باشد ،استفاده از آن برای رفع
نيازھای مالی دولت ،تأثيرات موقتی و کوتاه مدتی بيشتر نخواھد داشت .برخی ازگزارش ھا حاکی از آن است که بانک
مرکزی با فروش ده ميليون دالر از محل ذخيره ارزی  ،حدود ده ھزار ميليون تومان از اين محل تأمين نموده است ،اما اين
مبلغ نسبت به ھزينهھا و کسری موجودی دولت ناچيز است و حتا يک چھارم آن را ھم جبران نمیکند .دالرھای بانک
مرکزی نيز ھمانطور که ديديم به سرعت و در ھمان روز اول در بازار آشفته اقتصادی و در ميان دالالن ناپديد شد و گر چه
بطور موقت سرعت سير صعودی ارزش دالر را کاھش داد ،اما نتوانست روند کاھش ارزش پول داخلی را متوقف سازد.
در مورد در آمد دولت از محل مالياتھا نيز ،وضع از اين بھتر نيست .بار اصلی مالياتھا ھمواره بر دوش تودهھای کارگر
و زحمتکش قرار داشته است .بخش اعظم مالياتھا اعم از مالياتھای مستقيم و غير مستقيم ،از طريق فشار بر توده مردم
تأمين میشود ،سرمايهداران و ديگر ثروتمندان به نحوی از انحاء از پرداخت ماليات طفره میروند و تنھا مبالغ ناچيزی از
مالياتھای وصول شده توسط دولت متعلق به اينھاست که البته ھمين مالياتھا را نيز بر ھزينه کاالھا و خدمات و غيره
میافزايند و آن را بر گرده تودهھای مردم قرار میدھند .بسياری از کاسبان عمده ،تجار و ديگر سرمايهداران برای فرار از
پرداخت ماليات ،حتا از حساب و کتاب و ارائه سند و فاکتور و ميزان خريد و فروش خود نيز طفره میروند .طرح دولت
مبنی بر افزايش  ٣درصدی ماليات بردرآمد و مقاومت بازاريان و طال فروشان به روشنی اين موضوع را نشان داد که تجار
و بازاريان ثروتمند ،مستقل از آنکه طال فروشی میکنند يا آھن فروشی ،نمیخواھند ھيچگونه کنترلی بر ميزان سود و درآمد
آنھا اعمال شود .اينھا در حکومت اسالمی نه فقط ھمواره به طور آزادانه ،سرگرم معامله و سود ورزی و چپاول بوده و
ھيچگاه ملزم به ارائه حساب و کتاب و تدقيق ميزان سود و درآمد خويش نبودهاند ،بلکه حتا در زمينۀ پرداخت ماليات نيز
مطابق اعتقادات مذھبی و اسالمی خويش عمل نموده و به بھانه دادن خمس و زکات ،از پرداخت ماليات نيز طفره رفته و
سروته قضيه را ھم آوردهاند .ازاين روست که در برابر طرح دولت دست به مقاومت زده و با آن مخالفت نمودهاند.
طالفروشان در اعتراض به اجرای اين قانون مغازهھای خود را بستند و آھن فروشان پيشنھاد کردهاند که دولت اجرای اين
قانون را عجالتا ً تا آخر پائيز به تعويق بياندازد!
گزارش اخير روزنامه کيھان مورخ  ١۴مھر ماه ،تحت عنوان “ايست! از بازرسی خبری نيست”! در مورد گروه محدودی
از ثروتمندان که دستاندرکار خريد و فروش و واردات مصنوعات طال و جواھر میباشند ،شمهای از ابعاد وسيع ميزان
غارت و چپاول اين دسته از سرمايهداران را به نمايش میگذارد .بر طبق اين گزارش ،ساالنه  ١٢٠تن مصنوعات طال و

جواھر وارد کشور میشود که  ٩٠درصد آن يعنی  ١٠٨تن توسط يک گروه  ۶نفره به طور قاچاق وارد کشور میشود که
ارزش آن  ٣۶٧٢ميليارد تومان میباشد و سود آن نيز به جيب ھمين شش نفر ريخته میشود .در حاليکه ھر يک از اينھا
ماھانه ميلياردھا تومان سود میبرند ،اما در ھر ماه فقط  ١٢۵٠٠تومان ماليات میپردازند ،اين در حاليست که يک کارگر و
يا کارمندی که حقوق ماھانهاش  ۶٠٠ھزار تومان است ،ماھانه مبلغ  ١۶٢۵٠تومان ماليات پرداخت میکند.
اين البته مشتیست نمونه خروار .به رغم اين گونه افشاگریھا اما تجار و ديگر ثروتمندان اگر چه نھايتا ً نسبت به پرداخت
سه در صد ماليات بر ارزش افزوده مشکلی ندارند چرا که اين ماليات سه درصدی را نيز از خريدار دريافت میکنند ،در
ھر حال اما از شفاف سازی معامالت خود و مبادله و صدور فاکتور خريد و فروش امتناع میورزند و تالشھای دولت در
اين زمينه را نيز تا کنون ناکام گذاشتهاند.
نتيجه آنکه دولت جمھوری اسالمی از ورشکستگی و بحران مالی نجات نخواھد يافت .سياستھای اقتصادی و نئوليبراليستی
دولت ،بخشھای بيشتری از واحدھای توليدی را به رکود خواھد کشاند ،بر ابعاد بيکاری و بيکارسازیھا افزوده خواھد شد.
آزادسازی قيمتھا ،افزايش جھشی نرخ تورم ،کاھش ارزش پول و کاھش فاحش قدرت خريد مردم را در پی خواھد داشت.
در يک کالم بحران اقتصادی ژرفتر و عميقتر و فشار بر گردۀ تودهھای کارگر و زحمتکش افزونتر و سنگينتر خواھد
شد.
بديھیست که تحت چنين شرايطی تضادھای طبقاتی بيش از پيش تشديد می شوند و مبارزۀ تودهھای کارگر و زحمتکش
عليه رژيم جمھوری اسالمی و عليه نظم موجود وسعت و گسترش خواھد يافت.
وزير اقتصاد احمدی نژاد البته میتواند در اجالس عمومی بانک جھانی و صندوق بينالمللی پول در روز جمعه ) ١۶مھر(
آن ھم در حالی که دست گدائی دراز نموده و عاجزانه طلب وام میکند ،بگويد “اقتصاد ايران ھم اکنون در بھترين شرايط
ممکن قرار دارد” اما مردم کارگر و زحمتکش که از اين دروغ بزرگ دندان خشم و کينه بر ھم میسايند ،در عين آنکه بر
اين سخنان و گوينده آن پوز خند میزنند و آن را به مسخره میگيرند ،در عين حال خود را برای تعيين تکليف نھائی با
ارتجاع اسالمی و تمام نظم موجود آماده میکنند.

