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نراي بر دوش کارگران اهي سرمای سازی از جهانی دنباله رونهيهز  

 
هشتاد وهفتتيرم هفت یرهاشمي منتيز      

                                                                                                                            

شرايط کاری هزاران . ماهی که گذشت همچنان تداوم داشتآن در هفت تپه و حمايت مردمی ازاعتصاب کارگران نيشکر

 بيکاری و بالتکليفی نماد چپاولگری دولت به عنوان کارفرمای کارگر نيشکر هفت تپه، عدم دريافت ماهها مزد، ناامنی،

زايش بهای نفت رانت خواران نفتی که در اثر اف. بزرگ و نيز سرمايه داران دالل صفت و شرکای رانت خور آنان است

ن و مزدبگيران حالی که کارگرادر. دهندشدن اوضاع اقتصادی را نويد ميشده اند چشم انداز خراب تراين روزها فربه تر

رژيم حاکم در راستای اهداف خود ميلياردها دالر »  کار حق مسلم ماست  ما گرسنه ايم، مزد و«در ايران شعار می دهند 

. هزينه تسليحاتی حزب اهللا لبنان، حماس و گروههای وابسته به خود در عراق را می پردازد  

ميلياردت خارجه رژيم کمکهای چندسخنگوی وزارران،نوری المالکی به ايخرداد همزمان با سفر١٢يکشنبه روز دالری  

شود علنی بوده و بخش آن برمال مياين گونه کمکها که رقم ناچيزی ازالبته . به دولت مالکی را مورد تاييد قرار داد رژيم

  .همان بخشی که مردم ايران هزينه آن را پرداخت می کنند. اصلی ان پنهانی انجام می شود

 در مقابله با شرايط  .ايران همزمان با افزايش قيمت نفت خام، فقر و نابرابری را بيشتر کرده استرانی فزاينده درموج گ

.اسفبار اقتصادی، سياستهای رژيم در جهت تخفيف بحران و کاهش تورم نيست  

تورم بگيران با ميزان رشد نرخ مزد حقوق کارگران و. يابدافزايش ميبه روزنهادهای حکومتی نرخ تورم روزبنا به آمار

  .ويی با نرخ تورم وضع معاشی کارگران را وخيم تر کرده استررويانايی نداشته و اندک اضافه مزد درهيچ خوا

 برق به مردم را ندارد رژيمی که توانايی رساندن آب و. به مشکل مردم اضافه شده استاين روزها قطع آب، برق و گاز

پايوران رژيم در برابر . سوار کرده تا با دستيابی به سالح اتمی امنيت نظام را تامين کنددمی فقيرشانه های مرخود را بر

اما در برابر اين بحران راه حلی که ارائه می کنند هيچ مشکلی را . نارضايتی مردم مساله خشکسالی را مطرح کرده اند

. ردحل نخواهد کرد بلکه جيبهای گشاد رانت خواران را پر خواهد ک  

 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی ٤٥٠٠خرداد اليحه ای برای برداشت ٢١روز دولت نظامی امنيتی احمدی نژاد در

اين برداشت ظاهرا برای کمک به واردات کاال جهت مقابله با خشکسالی به قيد دو فوريت به مجلس . به مجلس ارائه کرد

وليد داخلی هيچ کمکی دست وابستگان حکومتی است خدمت می کند و به تدراين راه حل به مافيای واردات که . ارائه شد

ايران عضو سازمان جهانی  و کاهش تعرفه های گمرکی، با وجود آن که  حقيقت سياست وارادات بی رويه  در. نمی کند

ه هيچ انگيزه ای اين خدمت به ميزانی است ک. کندم گسيخته ليبراليسم جديد خدمت ميتجارت نيست، به جهانی سازی لجا

. جای نمی گذاردتوليدات داخلی بربرای رقابت در  

يک نمونه اين خسارت چنين .  است کشاورزی گذاشته واردات کاال بيشتر از همه آثار زيانبار خود را روی محصوالت 

 ١٠ اين رقم به ٨٧سال حالی که دربوده است در ميليون دالر٧٢٠ميليارد و٣ واردات کشاورزی ٨٤پايان سال در. است

. است درصدی داشته ٦٨ واردات کشاورزی افزايش سال يعنی طی دو )خرداد٢٣سرمايه پنجشنبه(.رسيده استميليارد دالر  
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کارشناسان اقتصادی پيش بينی کرده اند که اين افزايش واردات به باالرفتن هر چه بيشتر قيمت مواد غذايی در ماههای 

آثار . پيدا کرده است  درصد کاهش ١٠ به ١٣٫٥وارداتی از  کاالهای  طرف ديگر تعرفه روی از . آينده خواهد انجاميد

. زيانبار رشد تورم زندگی کارگران و مزدبگيران را به تباهی کشبده است  

 خاورميانه و رتبه پنجم را در جهاندرصد رتبه اول در٢٠مللی ايران با نرخ تورم باالی اساس گزارشهای منابع بين البر

. دارندايران تورم کمتراز کشور١٧٥، ت کشوری که تورم آنها سنجيده شده اس٢٠٠ميان از. داراست  

ارديبهشت مناطق شهری ايران درخدمات مصرفی درخص بهای کاالها وشا«آماری بانک مرکزی ايران  داده هایبنا بر

افزايد نرخ تورم در ارديبهشت همين گزارش مي  ».درصد افزايش داشته است١٫٧ نسبت به فروردين ماه ١٣٨٧ال ماه س

)٨٧ خرداد ٢٠همشهری (» . درصد افزايش داشته است٢٥٫٣، نيز ٨٦، نسبه به ارديبهشت ٨٧  

 کشور اريتره، ميانمار و زيمبابوه از ٤ کشور قرار گرفته و تنها ١٨٠ در بين ١٧٦ ايران در رديف ٢٠٠٧در پايان سال 

)  خرداد٢اعتماد  (».ايران تورم بيتشری دارند  

در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار که همه  «٨٧ خرداد ٢٠اساس گزارش روزنامه حکومتی جمهوری اسالمی بر

شود که امسال ايران با پسرفت  شاخص رتبه بندی مي١٠حسب نی تهيه می شود اقتصاد کشورها برساله توسط بانک جها

» . تنزل يافته است١٣٥ پله ای به رتبه ١٦  

بر اساس گزارش سازمان بين المللی شفافيت که يک موسسه غير دولتی آلمانی است دولت ايران را در رديف کشورهای 

)  خرداد١١منبع روزنامه اعتماد . ( است٠دارای فساد اقتصادی باال شمارد  

اورزی سازمان ملل متحد شطرف سازمان خوار و بار و کفرانس جهانی مبارزه با گرسنگی ازخرداد کن١٤سه شنبه روز

بحران برابرراهيافتها دربررسی ول انجاميد،به طوضوع محوری اين کنفرانس که سه روزمو .رم بازگشايی شددر) فائو(

احمدی نژآد در اين کنفرانس . شرکت داشتند ) فائو( کشور عضو ١٩١در اين کنفرانس نمايندگان . کنونی مواد غذايی بود

ه رسانه برجسته بود ک با وی طی اين کنفرانس شد، آنقدربرخوردهای توهين آميزی کهبال از وی وعدم استق. شرکت کرد

 بزرگی عليه  تظاهرات همزمان . تبديل شد جنگ جناحی  و به موضوعی در ببندند آن چشم بر های حکومتی نتوانستند 

.شد نژآد در رم برگزاراحمدی  

گرسنگی، خشم، فروپاشی اجتماعی، بيماری و « :اين بحران گفت بطه با را کی مون، در  سازمان ملل متحد بان کلدبير

» .بحران اقتصادی به ارمغان می آورد  

 بداند، اما رهنمود به ديگران دهد و خود را مجری تغيير در جهان داشت با حرفهای عوامفريبانه خوداحمدی نژآد تصميم

. گرددبازفرش را کوتاه کند وشد ستوهين آميز بود که وی مجبورپذيرايی از او آنقدر  

در رابطه با اين موضوع دستاوردهای سياستهای رزيم است رئيس دولت پاسداران و بيخانمانی ازحالی که افزايش فقردر

جهان راهکارها، پيشنهادها و برنامه ذايی درغمناسب مواد ع عادالنه وجمهوری اسالمی ايران برای توزي«:کهاعالم کرد

ذخيره ارزی برداشت از. باال اشاره شدايران به آن دربرابر فقر درراه حلهای چشمگير او دريکی از» .داردهای روشنی 

. آنهم نه در جهت کمک به توليد داخلی بلکه برای واردات کاال  

. کشورهای فقير استجمهوری اسالمی برای البی سازی دراين راه حلها هم کمک مالی بی دريغ يکی از  

 است باعث  انت خوارانر و ها آقازاده حکومتی، ن  وابستگا هب مالکيت  سپردن که همانا خصوصی سازی  سياست 
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 مخرب اين گونه خصوصی سازی  يک نمونه آشکار آن تاثير. ، رکود و بحران در صنايع داخلی شده است ورشکستگی

.بر روی نيشکر هفت تپه و زندگی هزاران کارگر آن است  

دولتی در  برای ارزان خريدن شرکتهای  تبانی  «: جناحی می گويد  رژيم در دعواهای رئيس سازمان خصوصی سازی

غالمرضا حيدری   از قول  روزنامه اين )  خرداد٥روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، يکشنبه . (وجود دارد» بورس

. »ان خری هستندبرخی از کارگزاران بورس با تبانی يکديگر به دنبال ارز«:رئيس سازمان خصوصی سازی می نويسد  

اما اين درآمد چگونه .  ميليارد دالر ارزيابی می کنند١٤٥حدود   و نفت رازصادرات گارسانه های دولتی درآمد ايران از

 دالر بی سابقه ١٣٥بشکه ای  هزينه می شود و به جيب چه کسانی می رود؟ در حالی که در امد ارزی از بهای نفت به 

. م هر بيشتر خراب شده استاست اما وضعيت معيشتی مرد  

درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام و «:و می نويسد اشاره کرده   خرداد به رقم درآمد ارزی ٢روزنامه سرمايه در 

که اين درآمد فراتر از کل . دالر محاسبه شده  ميليارد ١٠فراورده های پتروشيمی تنها در ارديبهشت ماه جاری بيش از 

نه شادمانی «می نويسد که اين درآمد ارزی  همين روزنامه .  خورشيدی است١٣٧٧ ماه سال ١٢درآمد ارزی ايران در 

» .مردم را بر می انگيزد و نه واکنش مثبت محافل کارشناسی را  

 :رابطه با گرانی برنج روزنامه همشهری اول خرداد نوشته استدر .کمک کرده استاقتصادی بيشتراين درآمد به فساد 

ی خبر داده و گفته بودند البيهای پنهانکرده بود، که برخی محافل آگاه ازج ايرانی قله های گرانی را فتح نهنوز بهای برن«

نوشته  به » .به واردات برنج خواهد کرد خصوصی اقدام   تاسيس شرکتی  طريقمسئوالن وزارت بازرگانی ازيکی از«

اطالعاتی بهره مند می شوند که ديگران ههای دولتی ازدستگارانتخوارانی در«:گفته استکل خانه کشاورزهمشهری دبير

   ».از آن محرومند

در زير . کارگران و تعرضی که به سطح زندگی و معيشت آنان صورت می گيرد، بدون واکنش نيستوضعيت وخامتبار

.شود به برخی از مهمترين حرکتهای کارگران ايران پرداخته می  
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