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متر شدن مردري در برابر فقی پوشالیآمارها  

  بهمن ماه هشتاد و ششمتش  ه                                                                                         یرهاشمي منتيز
 

  

 کارگر را به بيکاری می کشاند، سران جمهوری ناد و هزارندهای صنعتی تعطيل می شودر حالی که بسياری از واح

اين . ن نرخ رشد اقتصادی می دهنداسالمی با ارائه آمارهای غير واقعی خبر از پايين رفتن نرخ بيکاری و باال رفت

  اعالم ٩٫٩مرکز آمار رژيم در مهر ماه گذشته نرخ بيکاری را . ن به سيستم شده استآمار حتا مورد ترديد وابستگا

عيت  وضبر اساس داده های آماری و.  دی ماه،  اين نرخ را تک رقمی اعالم کرده است٢۴کرده، روز دوشنبه 

  .  های رژيم، اين آمار غير واقعی استاقتصادی منعکس شده در رسانه

ه به رياست گماشت»  به سفره های مردمبردن پول نفت«ياو» بهبود وضعيت مردم«شعارد که بااحمدی نژادولت پاسدار

  . قالب چنين آمارهايی تحقق شده بپنداردی سعی می کند شعارهای پوچش را درواقعشد، با ارائه چنين آمارهای غير

.  در می آيددر برابر اين نوع فريبکاريهات فقيه هم صدايشان نان آشفته است که خدمتگزاران واليآن چع ااوض

 پيش بينی  درصد١۶عضو کميسيون اجتماعی مجلس رژيم، ضمن اين که نرخ بيکاری را باالی عليرضا محجوب 

ارزيابی »  غذتنها روی کا«، آن را رمی کند، در مورد تک نرخی بودن آمار بيکاری ارائه شده از طرف مرکز آما

  .  درصد اريابی می کنند٢۵محققان و دانشگاهيان اين نرخ را حدود شماری از. کرده است

 کشور جهان، در رديف ١٧٨بين  در»کسب و کار«لحاظ  ازيران، ا٢٠٠٨سال شده دردر گزارش بانک جهانی منتشر

  )  دی٢٧راديو فردا . (رددا قرار١٣۵

» درصدنيم «رشد اقتصادی ايران را تنها » صاد جهانیچشم انداز اقت«رابطه با بانک جهانی در٢٠٠٨گزارش سال در

آمارهای به رشد باالی بهای نفت خام و نيزآمارهای بانک جهانی با توجه . ت، دانسته اس٢٠٠۶ و ٢٠٠۵سالهای در

  . صد رشد اقتصادی را می دهدم در کذب بودن حتا ني معاشی مردم و گسترده شدن فقر،حکومتی است و گرنه وضعيت

در . خانه کشاورز در رابطه با سطح واردات کاال به ايران، آمارهايی در گزارش خود داده است که قابل توجه است

»  درصدی١٠٠رشد  را نسبت به سال قبل از آن ١٣٨۵رقم واردات محصوالت کشاورزی در سال «اين گزارش 

 ١٠، دقيقا ١٣٨۵ کشاورزی در سال رقم واردات محصوالت اساسی«: ه است در اين گزارش آمد.اعالم کرده است

که در مقايسه با .  هزار دالر بوده است۵٢٣ ميليون و ١۶۶ ميليارد و ٣ تن به ارزش ۶٧۶ هزار و ٨٢۶ميليون و 

   ». درصد افزايش داشته است١٠٠ ميليون تن بوده، ۶٨/۵ که رقم تقريبی ٨۴سال 

 ١٣٨۴جمع کل وارداتی به کشور در سال «: يسدابطه با واردات بی رويه شکر می نوگزارش خانه کشاورز در ر

 تنها در عرض يک سال ١٣٨۵ تن گزارش شده در حالی که واردات اين محصول در سال ١١۴ هزار و ٧٠٧حدود 

الی است اين واردات شکر در ح«:اين گزارش تاکيد می کند که» . تن رسيده است٢۴٩ هزار و ۵٢۶به دو ميليون و 

شکر از محصوالت داخلی چغندر قند و نيشکر داخلی تامين می گردد و برای جبران  درصد نياز کشور به ٧٠که 
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 برابر نياز بازار با شکر خارجی در سال ۵يعنی حدود .  هزار تن شکر نياز است۵٠٠کسری مورد نياز، ساالنه به 

  » . واردات شده است٨۵

 اساسی به توليد شکر در ايران زده و  است، ضربه ایند آخوند مصباح يزدیبامافيای واردات شکر که در دست 

اخبار . کارگران نيشکر هفت تپه بيشترين صدمه را از اين بابت متحمل شده اند. منجر به بحرانی عظيم شده است

  . سلسله اعتراضهای کارگران نيشکر هفت تپه در شماره های گذشته نبرد خلق منتشر شده است

 قدرت را پر  مافيای وابسته بهرد که باال رفتن بهای نفت، جيبن دا از آری و زندگی واقعی مردم حکايتی آماداده ها

 بهای نفت که تا کنون بی سابقه بوده است، نقدينگی افزايش يافته است و دولت پاسداران در در اثر رشد. کرده است

ارت خدمت کرده و م در بهترين شکل به جهانی سازی تجيرژ. دينگی، واردات را افزايش داده استمقابله با اين نق

واقعی محصوالت ديگر، غيرزبسياری ازمينه شکر، برنج وگستردگی واردات در. بود کرده استتوليد داخلی را نا

  . نشان می دهداعالم شده راجمهوری اسالمی آمارطرف مرکز ازکه» رشد اقتصادی«و» نرخ بيکاری«ارهای مبودن آ

نطق « جا خالی کرد و اعالم کرد که در برابر تنفر و اعتراضهای مردمی دی، ٢٧د روز پنجشنبه ی نژااحمد

زشهای الهی را از جمله وظايف خود در وی دفاع از ار» .انتخاباتی من کمترين بحث را در باره ی اقتصاد داشت

مردمی است که او و شعارهايش را به رويکرد احمدی نژاد شکست وی در برابر . انتخاباتی دانست هنگام تبليغات 

  .چالش کشيدند و وادارش کردند که حرفش را پس بگيرد

 مهمترين رويدادهای کارگری در دی ماه
  

نپرداختن اين کارگران در اعتراض به . پاکدشت دست به اعتراض زدند دی، کارگران شرکت پونل در ٣روز دوشنبه 

يکی از کارگران شرکت کننده در اين .  اعتراضی بر پا نمودندحقوقشان در محل غذاخوری اين کارخانه تجمع

اين حقوقی که وزارت کار به عنوان پايه حقوق تصويب کرده است يک سوم مايحتاج اوليه ما را هم «: اعتصاب گفت

  ) منبع سايت کارگر(» .جواب نمی دهد و حاال وقتی همين حقوق را هم نمی دهند ديگر ما چکار می توانيم بکنيم

 به آنها ٨٥ و ٨٤اي ه حقوق آارگران و يا ندادن بن سال عواملي مانند پرداخت نشدن ، دی ايسنا٣به گزارش روز 

 در سمنان اخراج شوند و اآنون بنياد  آارگر يك شرآت توليدي٩٠٠موجب شده طي سه سال اخير هزار و 

ميليون توماني مصوب شده بانك ٥٠٠ تا وام اي تهيه آند تواند وثيقه مستضعفان به عنوان حامي اين واحد حتي نمي

  ...صنعت و معدن را براي پرداخت حقوق معوق آارگران اين آارخانه دريافت آند

های معوق خود پی فشار بانکها برای دريافت بدهيدر «، ١٣٨٦ دی  ٤به نوشته روزنامه خراسان در روز سه شنبه 

يدی در تبريز در نامه ای به رييس جمهوری و استاندار   واحد تول٧٠٠از واحدهای توليدی، مديران بيش از 

م کرده اند که مصوبه اخير دولت و بانک آذربايجان شرقی نسبت به تعطيل شدن اين واحدها هشدار داده و اعال

   ».مرکزی درباره دريافت بدهی معوقه واحدهای توليدی آنها را در آستانه تعطيلی قرار داده است

 واحد توليدی در آذربايجان شرقی ٧٠٠ر بانک ها به واحدهای توليدی عالوه بر تعطيلی فشا«خراسان نوشته که 

  ». ت در اين استان را ايجاد کرده اسهاحتمال دامن زدن به بيکاری فزايند

 دی، کارگران کارخانه چينی همگام در شهر کرد دست به يک تجمع اعتراضی در مقابل استانداری اين ٧روز جمعه 
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  ) منبع سالم دمکرات. (اين کارکران به عدم پرداخت حقوقشان و نيز وضعيت معاشی خود اعتراض داشتند. شهر زدند

اض اعتر. ست به يک تحصن اعتراضی زدند دی، کارگران کارخانه سما، در محل اين کارخانه د١٨روز سه شنبه 

  )ان خبر آژانس ايرمنبع. ( ماه بوده است۵وق به مدت اين کارگران به عدم پرداخت حق

ت اين اعتراضی مورد سرکوب حراسيک حرکت کارگران کارخانه آزمايش واقع در مرودشت شيراز به دنبال 

  . کارخانه قرار گرفتند

 نفر از ٣٢ دی ماه، حراست کارخانه مانع ورود ۵بر اساس گزارشهای منتشر شده در اين رابطه، روز چهارشنبه 

  . ان در اين روز مقاومت کرده و توانستند وارد محل کار شوندکارگر. کارگران به داخل کارخانه می شود

ران واحدهای مختلف با ارسال پيام و نوشتن پالکارد حمايت خود را از در پی دستگيری گسترده دانشجويان، کارگ

  . دانشجويان اعالم کردند

ل دانشگاههای رازی و آزاد در فعاالن انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار در کرمانشاه، با نصب پالکارد در مقاب

  . کرمانشاه از دانشجويان در بند حمايت کردند

رده دانشجويان دانشگاههای ايران، جمعی از کارگران ايران خودرو طی بيانيه ای خواستار  به دنبال دستگيريهای گست

  .آزادی زندانی سياسی و دانشجويان زندانی شدند

آنها می بيند پدرانشان چطوری . ندما از زندگی ما و از درد ما آگاهاين فرزندان دانشجويان «در اين بيانيه نوشته شده 

و يا در شهرکهای بدون امکانات اوليه زندگی می کنند . با قيمتهای سرسام آور کمرشان می شکنددر اتاقهای اجاره ای 

ز ما پول می خواهد، از ما دانشجويان از ما بهتر مشکل گرانی و تورم را احساس می کنند چون دانشجو هر وقت ا

  ».واهد و فقط يک جواب می شنود ندارامکانات می خواهد، از ما کامپيوتر می خ

که دانشجو فرياد عدالت طلبی می زند دولت مدعی عدالت به جای توجه به  در حالی«:در ادامه بيانيه آمده است

کن و مشکل شهريه دانشگاهها  راه خواستهای محرومان جامعه به جای حل مشکل گرانی به جای حل مشکل مس

ها بيرون می کشد و به مخوفترين زندان يعنی زندان را به دانشجويان نشان می دهد به آنها حمله می کند از خوابگاه

جمعی از کارگران ايران خودرو، ضمن محکوم کردن هرگونه  ما«در پايان بيانيه آمده است » .اوين می فرستد

ورد غير مدنی با هريک از آحاد جامعه، درخواست آزادی فوری تمام دانشجويان دستگير بازداشت غير انسانی و برخ

حکيمی گوهری و غالمی و  سی به خصوص  دوستان کارگرمان آقايان اسانلو محمود صالحی وشده و زندانيان سيا

 و عدالت خواهی   هستيم و ما از تمام دوستان کارگر و از همکاران می خواهيم صدای فرياد آزاديخواهیعسگری

  ».زندانيان سياسی را به گوش همه مردم برسانند

له دياکو در سايت آوای دانشگاه منتشر شد، جمعی از کارگران شاغل و  به وسي١٣٨٦ دی ١٧بنا به خبری که روز 

  .بيکار عسلويه خواستار آزادی فوری دانشجويان و کارگران زندانی شدند

 با نصب پارچه نوشته هايی خواهان آزادی دانشجويان و ١٠ و ٩ گاز فازهای همچنين جمعی از کارگران پااليشگاه

  .کارگران زندانی شدند

های اصلی تردد کارگران پروژه های منطقه ی ويه و سه راه نخل تقی که از مسيرچه نوشته ها در سه راه عسلاين پار

  .پارس جنوبی هستند نصب شدند
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بستگی دانشجويان ايرانی در روزهای اخير کارگران کاغذ سازی  سايت هم١٣٨٦ دی ١٤به گزارش روز جمعه 

 ماه دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت حقوق معوقۀ خود ٣پارس، در پی به تعويق افتادن حقوق آنها به مدت 

ب  نفر از فعاالن کارگری و کارگران شرکت کننده در اين اعتصا٢٥در پی اين اعتصاب اداره اطالعات شوش . شدند

  .را به اداره اطالعات احضار کرد و آنها را تحت فشار و مورد تهديد قرار داد

  .باشدمي هفت تپهمجموعه طرح نيشکرشرکتهای زيرازآن شاغل هستند ودرکارگر١٠٠٠کاغذ سازی پارس که بيش از

 دست به اعتصاب ١٣٨٦ دی ١٠همزمان با اعتصاب فوق کارگران نی بر طرح نيشکر هفت تپه از روز دو شنبه 

ل حق بيمه پرداخت کرده  سا١٥آنها در اعتراض به دفترچه های درمانی بيمه خود که بعضی از آنها بيش ار . زدند

  .......اند ولی از امکانات درمانی بيمه محروم هستند
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