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  خواهندی را مشاني حقوق واقعراني کارگران و مزدبگه،ي نسی ها»ارانهي «یدرازا

 
   ١٣٨٧ شهريورچهارم شنبه دو                                                                                        یرهاشمي منتيز

                                                        
 ري چشمگشي افزاجهي نتران،ي ای عمده اقتصادی شاخصهایبررس ، در١٣٨٧مرداد ماه   دریبانک مرکز  نماگرنيخرآ

. ندانسته است»ی اقتصادی منفیشهايگرا« آوردن نيي در پایشي را، گشایدرآمد نفت  

 ١٣٨٣ یفاصله سالهادر« است که ني فردا، دال بر اوي مرداد راد٣٠برنامه روز به نقل ازی بانک مرکزی اماری هاداده

 درصد تنزل ٢٥٫٦درصد به   ٢٨٫٦ کمتر شده است و از راني ای ناخالص داخلدي در تولی گذارهي، سهم سرما١٣٨٦تا 

». استافتهي   

 دالر به ارديلي م٣٦، از ١٣٨٦ تا ١٣٨٣ ی سالهاني درآمد  بنيا. است داشته ري چشمگشيافزا  از نفت خام راني ادرآمد

  . مردم شده استشتري برابر با فقر بشي افزانيا.  استدهي رسارديلي م٨٢حدود 

.  کشور صورت نگرفته استیدي در بخش تولی گونه بهبودچي نشده و هقي و صنعت تزردي درآمد به بخش تولشيافزا

 استهاي سني اافتي که رهميني بی ممي اندازی دهد نگاهی که ارائه می اقتصادیو طرحها سداران  دولت پایاستهاياگر به س

 مي رژنيا. یني نظام دتي امنني تامیاسي است و از نظر سهيرما سی سازی و جهانسميبرالي خدمت به نئولیاز نظر اقتصاد

ها و  آقازاده  یپنجه هادر که  واردات   یايافم. نموده است یرا با تجارت جهان  ی همکنشنيشتريب قامتش   قد ونيهمدر

 ی آماری هادادهنهاده . کرده استگري دی بنجل کشورهایکاالها از را مملوراني ایچرخد، بازارهاي میوابستگان حکومت

بعد  ی آن در سالهاري و تاثیکارياز فاجعه نرخ رشد بپرده )  داشته باشدتي هم واقعزاني منيهماگر (،ی بانک مرکزرياخ

 درصد کاهش ١٫٢سال قبل،  ، نسبت به ١٣٨٦ در سال یبخش صعت  نرخ رشد ،ی بر اساس آمار دولت . دهدیرا نشان م

.  تر کرده استی را بحرانراني اقتصاد ا،ینگي آن رشد نقدامدي و پیدي تولش کاهش نرخ رشد در بخنيا. داشته است

 و یاقتصاد ساختار . گذاردیمردم نم  یزندگ  طيهبود شراب  دریريپاسداران تاث دولت  طرف  شده ازدهيچيپ  ینسخه ها

.دي آی از آن بزنند گندش در می است که دست به هر گوشه ادهيموجود آن چنان فاسد و گند یاسيس   

 بر آوردن پول نفت بر ی خود مبنبانهي در ادامه شعار عوام فریو. دي نامی را سال تحول اقتصاد١٣٨٧ نژاد سال یاحمد

 صورت خواهد گرفت؟ ی چه کساناني در میاما جراح.  صحبت کردی بزرگ اقتصادیهاي ، از جراحسر سفره مردم

 و وابستگان هي فقی ولیهاي نورچشمی اساممي کنی نگاهن از مفتخواران و رانت خورازداري عباس پالی اسامستياگر به ل

.  به آن استوستگاني و نوپی حکومتليفام هزاری شاهرگهادنيبر،ی جراحنيپس مهمتر. ميني بیآن م را درستمي سکينزد

 فتديب تواند اتفاق ی که می پوچ است و تنها جراحی زند حرفیآن حرف م ازهي فقتي که دست نشانده والی اقتصادیجراح

 ی تحول مردمکيدر نظم ني اديبا.  نظام استني ای ساختاریهمانا جراح ببرد،شي به سمت توسعه پرانياماريو اقتصاد ب

. کندی را راه اندازدي بتواند بخش تولی هم وزن با مشارکت مردمیاسي سی کند تا ساختارريتغ   

. قرار داد مورد را محور٧ مطرح کرد، ی ماه سال جارري تلياوا که در»یتحوالت بزرگ اقتصاد«طرح  نژاد دریاحمد
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 عي کاال، نظام توزعيتوز  نظام ،یو پول  ی نظام بانک،ی نظام گمرکات،ي نظام مال،ی هفت محور شامل، نظام بهره ورنيا

 را ی مردم آن چنان باال رفته است که فرم سنجشحتاجي مای ماه، بهاند چني همیط.  ها بودارانهي و نظام یاعتبارات بانک

. توان تصور کردی آن نمیبرا  

 و دهايت،حذف سوبس در جهت آن گام برداشعي سریلي آن سر و صدا راه انداخت و خیرو  مي که رژيی از محورهایکي

 مردم فرستاد ی به خانه هايیدولت پرسشنامه ها.  طرح بودني همیراستا درني بنزمتي قیآزاد ساز.  ها بودارانهيطرح 

 و منجمله روزنامه اعتماد در ی حکومتیاساس گزارش رسانه هابر. آن سوال شده بود درآمد و تعداد خانوار درزانيکه م

 یاستقبالو .دم به فراخوان دولت پاسخ ندادندمر» درصد٤٠حدود «ی اقتصادیري طرح آمارگی مهلت سه ماهه اجراانيپا

 ی از واحدهایاريبسدر .  ماه دوباره آغاز خواهد کردوري را از اول شهریري آمارگني امي رژلي دلنيبه هم. آن نکردنداز

.  استرانيمزدبگ کارگران ویمشکلها ازیکيموضوع عدم پرداخت حقوق  حقوق کارگران پرداخت نشده است و،یديتول

 حقوق ني ام،ي رژوراني پایبه اعتراف برخ.  ندارديی خواناجي حقوق کارگران در برابر نرخ رشد تورم  هگري دیطرفاز

مقابله با   قتيحق است در» صدقه دادن «شکل  در  کهارانهيوعده دادن . است فقرخط   ی شده برانيي تعزانيسوم م  کي

 پرداختن حق یبه جا زنند وی مبيرا بر ج مفتخوار، ثروت کشوریتياقل.  گرفتن حقشان استی برایارگر کیاعتراضها

 به خود ی صعودري سمتهايق شيافزا  ستي نني در بی اارانهي چيه هنوز که .  دهندی صدقه ماي ارانهي مردم، وعده یعيطب

.گرفته است  

. ها در مجلس خبرگان به بحث خواهد گذاشت»ارانهي « اعالم کرد که موضوعوري اول شهرنهي در آدیرفسنجان   

 ماه کي از شتريب )  البرزکيالست (ري تارانيکارگران ا.  داشتاني جری کارگری اعتراضی که گذشت حرکتهای ماهدر

 نفر از ١٠٠٠ از شيدر مرداد ماه ب.  حقوق عقب افتاده خود هستندافتي زنند و خواهان دریاست که دست به اعتراض م

 اني در میخودکش.  زدندی اعتراضيی خود دست به گردهمایا با خانواده هرازي مخابرات راه دور در شعيرگران صناکا

 یکشدست به خودرازيشدر مخابرات راه دورعيکارگران با سابقه صنا ازیکي.  داردانيهمچنان جر،فقربرابرکارگران در

 ی حقوق وخت فقر و عدم پردا،یعلت خودکش.  کردزي کارخانه حلق آومنبع آب مرداد خود را از٢٢روز کارگرنيا.  زد

. کودکانش شده استیبوده است که منجر به گرسنگ    

 داده شد دست به ی عدم تحقق وعده هازي و ن حقوقشان  در اعتراض به عدم پرداخت گري هفت تپه بار دشکريکارگران ن 

 ی اعتراضی حرکتهایوستگيو پ  ی را از همبستگميوحشت رژ زاني می فعاالن جنبش کارگریفشار رو. اعتصاب زدند

 عمل اعتراضدر کند و ی مکيو پوچ شل  یخال  تویشعارها پاسداران  که دولت   ستي نهودهيب. دهد یکارگران نشان م

. کندی را سرکوب مرانيکارگران و مزدبگ   
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