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نراي کارگران و مزدبگی رشد نرخ تورم بر زندگیکنشها  
 

  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم شش                                                                                      یرهاشمي منتيز
 

 
قيمت مواد غذايی طی ماه اول سال جديد رشدی .  شرايط سختی آغاز کردند را در٨٧ ومزدبگيران ايران سال کارگران

روياروئيهايی که در سال ايوران رژيم درهراس ازپ. نان، اصلی ترين ماده غذايی گران شده است. بی سابقه داشته است

ولی فقيه سال جديد را سال . مسائل اقتصادی همساز کردند امگذاری سال جديد را با جديد شکل خواهد گرفت، شيادانه ن

رفت اقتصادی   فاجعه پسهمين رويکرد نشان دهنده.»...تحوالت بزرگ و«ناميد وگماشته اوسال» ی وشکوفايینوآور«

. و خرابتر شدن وضعيت معاشی مردم است  

 فروردين، صدها کارگرشرکت ٢٤روزشنبه . آغازشد) ستيک البرزال(ن کيان تايربا اعتصاب گسترده کارگراسال جديد

اعتراض کارگران به دنبال خصوصی سازی، تهديد .  اسالمشهر را بستند-در همايشی اعتراضی، جاده تهران کيان تاير

شنبه گارد سرکويگرويژه روز. هها حقوق آنان استبه بسته شدن اين واحد توليدی و بيکاری کارگران وعدم پرداخت ما

  وشتم کارگران پرداخت آن به ضرب و کردن ديوار با خراب  کارخانه يورش برده و اريکی شب به ت فروردين در٢٤

 کارگرانی که با دستان خالی ميارزه می کنند و سالحبرابر در  وحشيانه رژيم  رويارويی.  ازآنها را دستگيرکردتعدادی

 سلسله  وحشت از پيوستگی، همبستگی و تداوم استه شان است، نشانگر آورده شدن خو شان اراده و اتحاد آنان برای بر

فعاالن کارگری منجمله از کارخانه دستگيريهای اخير.  کارگری است که در هفته های اخيرشدت يافته استاعتراضهای

ود اما دولت اگر چه اين سرکوبيها مانع گسترده شدن اين حرکتهای اعتراضی می ش نيشکر هفت تپه نشان داده است که 

.دست دادن ندارند را ندارد خاموش کردن صدای کارگرانی که جززنجيرهايشان چيزی برای ازقدرتتوان وپاسداران،   

همايش اعتصابی کارگران نيشکرهفت تپه که ازروز سه . ددست به اعتصاب زدنهزاران کارگرنيشکرهفت تپه بارديگر

.  تراضی قبلی برای دريافت ماهها حقوق عقب مانده شان استشده، در ادامه حرکتهای اع فروردين آغاز٢٠شنبه 

حقوق  کارگران، بخشی از ميان  تفرقه در ته به قدرت شريکند برای هيات مديره اين شرکت که با باندهای مافيايی وابس

ريافت حقوق رای دکارگران اعتراضی پرداختند اما کارگران همبستگی خود را نشان دادند و بعقب افتاده را به نيمی از

 کارگران ايران  تجمع اعتراضی  چنينروزهای گذشته هم در. زدند متحدانه دست به اعتصاب  ديگر همه کارگران بار

. مورد يورش نيروهای انتظامی قرار گرفت صدرا  

ينه روز آد. احمدی نژاد  مشاهده می شودخنرانيهای اخيرس جراحيهای بزرگ روزهای اخبردرکابينه پاسداران دريندآبر

درصدی را ٧٠ ا کرد که جلوی تورم پيش بينی شدهوی ادع.  فروردين، احمدی نژاد به توجيه تصفيه کابينه پرداخت٢٣

 جناحگره کرده درهوا دشمنانی بدون نام و نشان در شتهايی وی مانند هميشه با م. مشکالت حل شده است گرفته است و

. ی و سياسی وی را بر هم بزنند را زير ضرب گرفتاقتصاد» اصالحات«های رقيب را که قصد داشتند ميز   

 ».آماده کنيم... بايد خودمان را برای جراحيهای بزرگ و«:مشهد اعالم کرد کهفروردين در٢٢روزپنجشنبه احمدی نژاد
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آدينه و پنجشنبه، نشان دهنده عمق بحران حکومتی است که يک طرف آن دعوا بين جموعه سخنرانی وی طی دوروز م

های سرکوب و طرف ديگر مردمی هستند که پيکره حکومت را قبول ندارند و حق زارن و ظالمان مجهز به ابچپاولگرا

. خود را حکومتی دموکراتيک برخواسته از رای آزاد خود می دانند  

 ود هزاران دست بهدستهای آلوده برخورد شوقتی قرارمی شود با يکی از«:رابطه با مفسدان اقتصادی گفتدراحمدی نژاد 

ر  اين حرفها دستان آلوده پايوران رژيم د» .می خيزند و به انحاء مختلف به اعمال فشار می پردازندحمايت از وی بر

ستون فقرات فاسدانی که احمدی نژاد درمورد آنان صحبت می کند، .  دهندکردن آنها را نشان میاستثمارمردم و فقيرتر

 سخنرانی اخير احمدی نژاد که ديگر پايوران رژيم آن را غير واقعی داده شد درماراساس آبر. رژيم را تشکيل می دهند

. رسيده استميليارد دالر٢١ به و صادرات ميليارد دالر٤٥وران دولت وی به می دانند واردات در د) کمتر از واقعيت(

 صادراتزدوبرابرواردات بيش ا  مافيای قدرت،افزايش پول دردستبا توجه به رشد نقدينگی وباالرفتن بهای نفت خام و

 صادراتو عدم تعادل واردات هزينه سنگين اين.يران داشته استا برای کارگران وصنايع توليدی درسنگينیهزينه بسيار

. رکود و بحرانی است که صنايع توليدی با آن روبرو شدنديشترمردم و بيکاری کارگران وبفقر  

 اقتصاد ٨٧فهای پوچ ولی فقيه و احمدی نژاد در  سال حر براساس آمارهای منتشرشده دررسانه های دولتی و برخالف

ی در گام اول و آسيبها و زيانهای ناشی از بحران اقتصاد. ايران بحرانی تر و  وضعيت زندگی مردم خرابتر خواهد شد

.زندگی کارگران و مزدبگيران اثر خواهد گذاشتبه طور مستقيم بر  

ايران نه   دالررسيد، وضعيت نابسامان اقتصادی در١١٠از ای بيشتردرحالی که درآمد نفت به طرزبی سابقه به بشکه 

نيز باال رفتن نرخ تورم، بيکاری افزايش پيدا کرده و وضعيت  ينگی ونشد بلکه با باال رفتن قيمتها، افزايش نقدتنها بهتر

 بودند که نرخ تورم  مدعی٨٦سال اين درحالی است که پايوران رژيم درآغاز. سبت به قبل بدترشده استمعاشی مردم ن

سال  ديديم که  آنان از طرحهای بسياری صحبت کردند اما در پايان اين . به تک رقمی و بيکاری را کاهش خواهند داد

. وضع خرابتر از قبل شد  

جهشهای بزرگ به سمت قله های «  را سال ٨٧پاسدار احمدی نژاد در اولين جلسه دولت پاسداران در سال جديد، سال 

وابسته به » تابناک«در پس اين شعارها، سايت  اما .  اقتصادی دانست در تحوالت» انجام کارهای بزرگ« و  »افتخار

. کرده استمگوهای پشت پرده خوديها را منتشربگودبيرمجمع تشخيص مصلحت، بخشی ازمحسن رضايی،   

درحالی «:می نويسدقرارداده و» کتشکي« دسوی مراکز دولتی را مورآمارهای منتشرشده از» تابناک«ی پايگاه اينترنت

 رسيد، رشد ١٣٨٦سال  ميليارد دالر در ٧٥ به درآمد بی سابقه ١٣٨٥سال ميليارد دالر در٦٣که در آمد نفتی کشوراز 

» .صد افزايش داشته استاقتصادی کشورتنها نيم در  

درصد گذشت و شاخص  ١٨ درصدی از مرز ٥ با افزايش ١٣٫٦٠متوسط نرخ رسمی تورم از«:همين جا آمده استدر

» . نشان داد١٣٨٥ درصدی را نسبت به پايان سال ٢٠، گرانی بيش از ٨٦قيمتها در ماههای پايانی سال   

. دانسته است» جهش تورمی مجددخطر«را ٨٧تومان درسال  ميلياردهزار٣٠٠های دولت به مرز  هزينهاين منبع رسيدن  

به شرايط  با توجه  « :می نويسد  و سائل اقتصادی دانستهحل م در  برای رژيم  »آخرين فرصت«  سال جديد راتابناک

جهت خرين فرصت ايران برای استفاده ازدرآمد نفتی در آ٨٧اقتصادی، سالرکود  اقتصادی جهان، کاهش ارزش دالرو

» .ايجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور باشد  
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 های داده، بی پايگی آمار٨٦سال اهش بيکاری درک  کردن نرخ تورم وتک رقمی برسر پايوران رژيم  ادعاهای  پی در

اهداف خود  به ٨٦سال  زمينه مهار تورم در دولت در«: کرد که اعتراف  اقتصاد و دارايی رژيم  وزير. شدشده آشکار

».سال قبل بود درصد باالتراز٥ تا ٤ذشته تورم سال گنرسيد و  

را » تحوالت مهم اقتصادی«  و »بوراز پلکانهای ترقیع«  نعره گيرد که احمدی نژاد یحالی صورت ماين اعتراف در

 یهاتوجه به آمارتورم باشماری رشد نقدينگی وضمن برفروردين،٢١تمادگزارش بخش اقتصادی روزنامه اع.دهدميسر

ر  هزا١٥٥نيامد و نقدينگی  دولت درست ازکار در  تمامی پيش بينيهای٨٦پايان سال اما در« :می نويسدبانک مرکزی 

امه قراربود حجم نقدينگی اساس برناين درحالی است که بر . داشتدرصدی را به دنبال١٨يليارد تومانی تورم بيش ازم

» . هزار ميليارد تومان برسد و نرخ تورم نيز تک رقمی شود١٣٦پايان برنامه به در  

زوبرگ جديدی که بتواند بهبودی ران رژيم نشان می دهد که هيچ ساطرف پايوبرآيند رويدادها ورهيافتهای اتخاذ شده از

بدبختی بيشتر برای مردم احمدی نژاد فقط فقرو» ای افتخارقله ه«. باشد وجود ندارددروضعيت بحرانی موجود کارساز

. به ارمغان خواهد آورد  

 کارگر معدن ٦٠٠اين کارگز يکی از . سال جديد را به بهترين صورت يکی از کارگران معدن سنگرود تشريح می کند

 آنند، نسبت ی آارمیار سختيبس ط ين آارگران آه درشرايا.  ماه حقوق خود را نگرفته اند١٧الن است که  ينگرود گس

 فروردين يكی ازآارگران معدن به خبرنگارآژانس ٦روزسه شنبه  .وق ومطالباتشان معترض هستندبه عدم پرداخت حق

 مينتوانستقط شرمنده خانواده خودمان بوديم،فما .راه نداشتامسال عيد برای ما هيچ چيزی ازشادی به هم«:گفتايران خبر

بچه نداشتم دلم ط برای آقازاده هاست؟ به خدا اگرزن و فقیديا عي ما دل ندارند؟ آیا بچه هايم، آي بدهیديمان عي به بچه ها

و ما   به فكرهيچكس. توهين می شويم يروهمه اش تحق.  شدمیت خالص ميضعاست خودم را می آشتم تا ازاين و خویم

چرا؟ . دنبال نكرده است یم اما آسيم بارها دنبال پرداخت حقوقمان بوده اي آرده ایريگيست، بارها پيت ما نيو وضع

يی برای اين باقی نمی ماند گر جاي آنند دی میش خوشگذرانيآسا خانه ها با بهترين وسايل رفاه ونيبهترچون خودشان در

را روی زن م آن فشاري رسیم به خانه آه ميمان هستيهايبس تحت فشار بدبختد آه ما ازآسی نمی فهم. ا بفهمندما رآه درد

ه ي گرین همه بدبختيا است ولی دلم می خواهد يك فصل ازف آه زشتياست، حدلم پر.ی بدبختمان خالی می آنيمبچه هاو  

».ه خودم را فرو بخورميشه مجبورم آه گري همیول. آنم  

به زندان محکوم زقسحکم بيدادگاه شهراساس که برسقزشهرضو سنديکای کارگران خبازماه گذشته محمود صالحی عدر

آزادی آقای محمود. د شدبا قرار وثيقه سنگين از زندان آزا١٣٨٧فروردين ١٨يکشنبه يکسال زندان روزشده بود پس از  

.رفترت گزندان هستند صوری که درهمبستگی با فعاالن کارگ پايداری خود او و تالش جهانی درنتيجهصالحی در    

. استیزادی محمود صالحی يک پيروزی برای جنبش کارگرآ    

 یقيتعل ماه حبس٦حومه به  تهران ویواحد اتوبوسران  شرآتیكايسند عضوینيغالمحس رضایآقاماه گذشته رهمچنين د
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