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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ می ٠١

  اول ماه می،

 !ثير بحران اقتصادی و تحريم ھا بر زيست و زندگی کارگران ايرانأ ت
   

جھانی کارگران و روز اعتراض و کيفر خواست عليه سيستم  يازده ارديبھشت، روز اتحاد و ھمبستگی -اول ماه می 

اول ماه می امسال، کارگران جھان در حالی به اسقبال روز جھانی خود می روند که بی کاری و . سرمايه داری است

گرانی و تورم و فقر در ايران و جھان، نسبت به گذشته افزايش چشمگيری داشته و بحران اقتصادی، ھم چنان در حال 

  .عميق و گسترش استت

 ھای زيست محيطی، پراکندگی جمعيت کشور،   و ظرفيتئیدر بحث اقتصاد سياسی، الگوھای اجتماعی، جغرافيا

ھای شغلی، رشد جمعيت، توزيع ثروت،   شناسی، موقعيت   شناسی شھروندی و آسيب جمعيت و تنظيم خانواده، جامعه

موزش و پرورش، زندگی بازنشستگان، پروژه ھای عمرانی و اشتغال، خدمات عمومی، بھداشت و درمان عمومی، آ

  .غيره جايگاه ويژه تری پيدا می کنند

 ۴٠٠در جامعه ما، بيش از .  درصد است٣٠ به ٧٠ به جمعيت شھرنشينی در ايران، نسبت ئینسبت جمعيت روستا

  شھرک. متعددی روبرو ھستند   ھا و مشکالت  شھری وجود دارد که بسياری از آن ھا با چالش  نقطه١٢٠٠شھرستان و 

 که بدون وجود امکانات شغلی و توليدی صرفا برای کم کردن جمعيت شھرھای بزرگ در نزديکی آن ھا ساخته ئیھا

  . گيرد  شوند و ھيچ فعاليت توليدی در آن ھا صورت نمی  می

دارند و در اين حلبی آبادھا، ھم اکنون شھرھای ايران، به ويژه شھرھای بزرگ کشور در محاصره حلبی آبادھا قرار 

  . ميليون ھا خانواده محروم بدون برخورداری از کوچک ترين امکانات و خدمات شھری زندگی مشقت باری می گذرانند

 ميليونی ايران که سال به سال در حال افزايش است، بايد انتظار گسترش شھرنشينی ٧٧در حال حاضر با جمعيت حدود 

 به دليل فقر و نداری، از جمله به دليل ئیزيرا کارگران و زحمت کشان روستا. آينده داشت ھای  بيش تری را در سال

خشک سالی در سال ھای اخير زندگی مشقت باری پيدا کرده اند و به ناچار برای پيدا کردن کار و زندگی بھتر به 

 که از زندگی در شھرھا در ذھن ئیاما طولی نمی کشد تا بسياری از آن تصورات و روياھای زيبا. شھرھا کوچ می کنند

  .خود درست کرده بودند فرو بريزد و سرخورده گردند

 جمعيت در ايران، جامعه با حجمی از خواست ھا و انتظارات به ويژه نيازھای   سابقه امروز با توجه به افزايش بی

ياز به خدماتی مانند آموزش و  سالگی جويای کار ھستند و ن١٨ يا ١٧اين جمعيت از سنين . نيروی جوان روبرو است
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 سالگی عمر ٧٠طور متوسط تا  اين جمعيت که اگر به .  اجتماعی و تفريح دارندتأمينپرورش، بھداشت و درمان و 

در ھر حال برای برآورده کردن نيازھا و مطالبات شھروندان، .  طلبند کنند، در سنين مختلف، خدمات مختلفی را می

  . ساعته مشغول فعاليت باشد٢۴ريزی خالقی می خواھد که  ھم چنين مديريت و برنامه  و مسؤولحکومت خدمتگزار و 

اما سی و چھار سال است که جامعه ما، اسير ھارترين و عقب مانده ترين حکومت سرمايه داری جھان است؛ حکومتی 

دی شھروندان نمی دھد، بلکه با که خود را مافوق بشر می داند؛ نه تنھا کم ترين اھميتی به زيست و زندگی و رفاه و آزا

بنابراين، نبود حکومت خدمتگزار و فراتر از . تمام قدرت نيز خواست ھا و مطالبات بر حق جامعه را سرکوب می کند

آن سرکوب ھای ھولناک و سوء استفاده ھای مديريت موجود، جامعه ايران را از ھر نظر و در ھمه عرصه ھای 

گی و ديپلماتيک با بن بست مواجه کرده و ايران را در معرض انواع و اقسام اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھن

  . ھا و خطرات قرار داده استئیماجراجو

ھم اکنون بسياری از خانواده ھای ايرانی، يا مستاجرنشين ھستند و يا پدر و مادر ھمراه با فرزندان شان در يک اتاق و 

 ھيوالی تورم و گرانی سبب شده است که بسياری از خانواده ھای .خانه ھای محقر و تنگ و تاريک زندگی می کنند

فقر سبب شده است که ھر ساله ميليون ھا .  زندگی خود باشندئی نيازھای ابتداتأمينايران، حتی به طور روزانه نگران 

. يد شده اندبسياری از بيماران کشور، از دسترسی به دوا و درمان ناام. دانش آموز از ادامه تحصل محروم بمانند

  ...بازنشستگان زندگی فالکت باری دارند و

. بسياری از مدارس کشور فرسوده است و درمانگاه و بيمارستان ھای نيز کفاف و مراجعه کنندگان جمعيت را نمی دھد

 جاده ھای کشور، ظرفيت اين ھمه ماشين و جمعيت را نداشته و ھر سال ده ھا ھزار نفر قربانی تصادفات جاده ای می

محيط زيست از درياچه ھا و تاالب ھا و جنگل ھا گرفته تا ھوای شھرھا . روستائيان زندگی فالکت باری دارند. شوند

  . تنھا ھوای آلوده، ھر ساله باعث مرگ ھزاران شھروند تھرانی می شود. بحرانی ھستند

 درصد صنايع کشور ٨٠ درصد پروژه ھای عمرانی دولت و حدود ٧٠براساس آمارھای موجود، ھم اکنون حدود 

بی کاری و تورم و فقر در کشور غوغا می کند و آسيب ھای اجتماعی نيز به . بحرانی و يا ورشکسته و تعطيل شده اند

  .مراحل ھشداردھنده و خطرناکی رسيده اند

ای نيز   خامنه هللا برای مثال، آيت .  دارندتأکيدبا اين حال، سران حکومت اسالمی، ھم چنان به افزايش جمعيت ايران، 

ھر اقدام و تدبيرى که می خواھد براى «: ، جمعيت ھفتاد و پنج ميليونی ايران را ناکافی دانسته و گفته است١٣٩٠مرداد 

  ».متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد

 ئیاو در گفتگو.  نفر جمعيت سخن رانده است ميليون١۵٠نژاد، در گذشته از قابليت کشور برای داشتن   احمدی 

  .داند  ھا می  تلويزيونی اعالم کرده که شعار دوبچه کافی است را قبول ندارد و آن را سياست غربی

، افزايش ميزان »ھای جمعيتی آسيا و اقيانوسيه س مرکز مطالعات و پژوھشئير«اما به گفته محمدجواد محمودی 

نی، گرايش زنان به تحصيالت و آموزش عالی و افزايش سن ازدواج از جمله داليل  شھرنشي باسوادی زنان، توسعه

  .کاھش سريع ميزان زادوولد در ايران است

جامعه ای که در . می بينيم که چگونه باالترين مقامات حکومت اسالمی، اين چنين به زيست و زندگی مردم بی توجھند

  . به افزايش جمعيت، فاجعه بار استتأکيدا می زند باتالق بحران ھای اقتصادی و اجتماعی دست و پ

 متر به سھميه زمين ھر ٢۵ سال آينده ۵تا  «احمدی نژاد، سال گذشته، در يکی از سخن رانی ھای خود وعده داده بود

  متر١٠٠٠لذا با توجه به مساحت کشور ھر خانواده ايرانی می تواند «:  کرده بودتأکيدو » خانوار ايرانی اضافه شود

  ».زمين داشته باشد که آن را برای خود آباد کند
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محمدرضا شاه ھم زمانی گفته بود ھر ايرانی بايد صاحب يک پيکان شود و قبل از آن نيز ھيتلر گفته بود ھر آلمانی بايد 

به اين ترتيب، ديکتاتورھا در تاريخ به مردم ھمواره وعده ھای دروغين و غيرعملی . صاحب يک فولکس واگن شود

  . دھندمی

بحران اقتصادی در نظر اول . در چند سال اخير بحران جامعه جھانی و ھم چنين ايران گسترده تر و عميق تر شده است

وقتی .  که مشتری ھا قادر به خريد آن ھا نيستندئیيعنی پرشدن بازار از کاالھا» اضافه توليد«عبارت است از پيدا شدن 

 شود و به دنبال آن تعطيل  رود طبعا توليد کاالھا نيز کاھش يافته و متوقف میدر بازار مشتری نباشد و کاالھا فروش ن

آيد که به نوبه خود فروش کاالھا را باز ھم دشوارتر کرده و   ھا و بی کاری وسيع و ميليونی کارگران بيش می  کارخانه

ھکاران توان پرداخت بدھی خود را در  ماند، بد سيستم اعتباری سرمايه داری از کار باز می.  افزايد بر عمق بحران می

سسات سرمايه داری يکی پس از ديگری ؤ کند، م  ھا در بازار تنزل می بھای سھام شرکت.  دھند سر موعد از دست می

  .شوند ورشکست می 

 در بازار انباشته شده در سير تکاملی» زيادی«به اين ترتيب، آن چه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کاالی 

 آورد که به مراتب از شديدترين سوانح طبيعی نيز   ای پديد می  ريزد و فاجعه خويش مجموعا اقتصاد را درھم می

  .ويرانگرتر است

يعنی .  درصد رسيد۴۴ در گرفت، حجم توليد در جھان به ١٩٢٩ -  ١٩٣٣ھای  در بحران بزرگی که غرب را در سال 

 ٣٠ يا ٢٠ ترين کشورھای سرمايه داری از نظر حجم توليد به سطح  گکم تر از نصف ميزان قبل از بحران شد و بزر

 مؤسسه ھا ريخته شدند، ھزاران  چھل ميليون نفر کارگر از کار بی کار شده به خيابان. سال پيش از بحران برگشتند

. ھانی بودزيانی که از اين بحران به اقتصاد جھانی وارد شد بيش از خسارات ناشی از جنگ اول ج. ورشکست گرديد

  .لبه تيز بحران و نيروی ويرانگر آن عليه کارگران و توليدکنندگان و سرمايه داران کوچک متوجه بود

ن ئيبحران اقتصادی، ھم چنين به کاھش درآمد واقعی شھروندان، توقف گردش سرمايه و پائين آمدن سطح اشتغال، پا

ون اعتبارت و رشد منفی اقتصادی در طی دوره ای، از آمدن مقدار مفاد شرکت ھای توليدی و خدماتی، کاھش روزافز

ترشدن رکود اقتصادی دوام چندانی نمی آورد و دوام  عميق .  رود جمله خصوصيات عمده بحران اقتصادی به شمار می

در اين ميان، شرکت ھای توليدی مواد مصرفی برای کاھش ضررھای . بحران بيش تر مربوط به شدت و عمق آن است

  .ر کاھش تقاضا، ظرفيت توليدی خود را کاھش داده و دست به تعديل و اخراج کارگران خود می زنندخود در اث

برای نمونه، پيامد بحران اقتصادی اخير . بارزترين نتايج بحران اقتصادی عبارت از کاھش شديد سطح اشتغال است

  .بحران ھای دھه سی ميالدی بی سابقه است ميليون کارگر در اين کشور بی کار شدند که اين رقم بعد از ۵/۶، امريکا

 و اروپا و قاره امريکاای از مشکالت اقتصادی است که به بحران ھای امروز در   مجموعه ٢٠٠٧-٢٠٠٨بحران مالی 

 ٢٧بر اساس آمارھای منتشر شده بورس کشورھای عربی تنھا در ابتدای اين بحران . ھای ديگر جھان رسيده است

  .ند ضرر کرددالرميليارد 

 مانند يونان، اسپانيا، پرتقال، ايتاليا و قبرس به شکل عيان تری ادامه دارد و ئیھم اکنون نيز اين بحران در کشورھا

ھمواره در اين کشورھا، اعتصابات کارگری و تظاھرات ھای ميليونی کارگران، جوانان و بازنشستگان و غيره در 

 نيز اين بحران را می توان مشاھده امريکاسه، انگلستان، آلمان تا ھم چنين در کشورھای ديگر نظير فران. جريان است

تحوالت سريع منطقه پرتالطم خاورميانه نيز در اعتراض به فقر و بی کاری از تونس آغاز شده و ھم چنان در . کرد

 که از سال بنابراين، بحران اخير سرمايه داری جھان. بسياری از اين کشورھای ديگر اين منطقه نيز در جريان است

اين بحران ھا، سبب شده است که .  آغاز شده نه تنھا مھار نشده است، بلکه در حال تعميق و گسترش است٢٠٠٧ھای 

  .گرانی و بی کاری و فقر در جھان افزايش پيدا کند
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خواھد رسيد،  ميليون نفر ٢٠٧س سازمان بين المللی کار، با اعالم اين که نرخ بی کاری در سال آينده به ئيگای رايدر ر

  . اکنون روشن است که چشم انداز بدی در پيش رو داريم و بايد اقدامات بين المللی بيش تری صورت گيرد: گفته است

س ئير. به گفته رايدر، نرخ بی کاری در سال جاری ميالدی سه ميليون بيش تر از برآوردھای اين نھاد بين المللی است

  .  ھفت ميليون نفر به تعداد بی کاران در جھان افزوده خواھد شد٢٠١٣ال در س: سازمان بين المللی کار، افزود

 و امريکاگزارش نھادھای بين المللی نشان می دھد که بحران اقتصادی در جھان که دامنگير قدرت ھای اقتصادی چون 

  . اتحاديه اروپا شده است، سھم بزرگی در افزايش بی کاری داشته است

 ٢٠٠٨ ميليون بيش تر از شروع بحران اقتصادی در سال ٣٠يزان بی کاری در سطح جھان بر اساس اين گزارش ھا، م

 و امريکا.  ميليون نفر از کار اخراج شده يا کار خود را از دست داده اند۴٠ به اين سو، بيش از ٢٠٠٨از سال . است

ر اختيار دارند، بحران مالی خود را به اتحاديه اروپا، طی سال ھای گذشته با استفاده از نھادھای مالی بين المللی که د

  .ساير کشورھا از جمله کشورھای در حال توسعه منتقل کنند

 ٢٨ به اين سو در سطح جھان حدود ٢٠٠٧سازمان بين المللی کار، با ارايه گزارشی در جنيوا گفته است که از سال 

 شغل جديد صرف جست و جویتن ديگر از  ميليون ٣٩ھم چنان حدود . ميليون تن کارھای شان را از دست داده اند

به گزارش اين سازمان، به ويژه جوانان به . نظر کرده اند، زيرا ديگر باور ندارند که بتوانند يک موقعيت کاری پيدا کنند

 ساله نمی توانند مصارف زندگی خود را از ٢۴ تا ١۵ ميليون جوان ٧۵نزديک به . صورت بد با بی کاری مواجه اند

  . ميليون جوان برای نيم سال يا بيش تر بی کار می باشند٢۵حدود .  کنندتأمينار طريق يک ک

به گفته اين . س سازمان بين المللی کار، از حکومت ھا درخواست کرده است که با اين مشکل قاطعانه مبارزه کنندئير

 شده توسط بخش خصوصی کافی سازمان، حکومت ھا بايد برنامه ھای ايجاد شغل را به راه اندازند و اگر کار ايجاد

  . نباشد، بايد از امکانات دولتی برای اين ھدف استفاده شود

. سازمان بين المللی کار، در گزارش خود نوشته است که بی کاری جوانان يک مشکل جدی اجتماعی را به بار می آورد

در جنوب . جربه ای کسب نمی کنند که آن ھا فراگرفته اند به زودی ضايع می شود و در جھان کار ھيچ تئیمھارت ھا

  .حوزه يورو، تقريبا نصف جوانان بی کار ھستند

وضعيت در اسپانيا .  کار ھستندجست و جوی ميليون تن در کشورھای حوزه پولی يورو در ١٩بر اساس آمارھا، تقريبا 

  .دا کردن کار ندارندجوانان اين دو کشور، تقريبا ھيچ شانسی برای پي. و يونان ار ديگر کشورھا وخيم تر است

 ميليون نفر در اين سال بی کار بودند که چھار ميليون تن بيش تر از ١٩٧، بی کاری افزايش يافت و ٢٠١٢در سال 

  . بوده است٢٠١١سال 

 کشور بدھکار دنيا اعالم کرد ژاپن در رتبه نخست از اين نظر ١٠استريت، با معرفی  از سوی ديگر، پايگاه خبری وال 

  . اند  را به خود اختصاص داده١٠ و ٩ھای   و انگليس نيز به ترتيب رتبه امريکاه و قرار گرفت

شان،   از بدھی نسبت به توليد ناخالص داخلی ئیاستريت، بسياری از کشورھا با ميزان باال به گزارش پايگاه خبری وال 

 درصد را ١۴ ھمگی نرخ بی کاری باالی الپرتگيونان، ايرلند و . اند به شدت از بحران اقتصادی جھانی تاثير پذيرفته 

، توليد ناخالص داخلی سرانه در پرتگالدر مورد . ميزان توليد ثروت در اين کشورھا بسيار اندک است. کنند تجربه می 

ترين ميزان سرانه توليد ناخالص داخلی در ميانه کشورھای  ن ئي بوده است که پادالر ۵٧۵ ھزار و ٢۵ تنھا ٢٠١٠سال 

عالوه بر اين کشورھا، کشورھای ديگری ھم چون آلمان و ژاپن نيز به . رود يافته به جز اسلواکی به شمار می   توسعه

 ھای اين کشورھا با  ميزان بدھی. اما اين کشورھا قادر به پرداخت ديون خود ھستند. ھای خود ھستند شدت درگير بدھی 

آلمان، باالترين توليد ناخالص داخلی را در . ی برخوردار استشان از توازن مناسب ميزان سرانه توليد ناخالص داخلی 

در ھمين شرايط اقتصاد ژاپن نيز . رود  دارا است و چھارمين اقتصاد قدرتمند جھان به شمار می ئیبين کشورھای اروپا
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 ھم چنان ای متعاقب آن از مسير رشد و توسعه خود خارج شده، که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران ھسته

  . سومين توليد ناخالص داخلی جھان را به خود اختصاص داده است

آن ھا برآورد می .  وضعيت بھتر شود٢٠١۴ھم چنان کارشناسان سازمان بين المللی کار، فکر نمی کنند که در سال 

  .د شد سه ميليون تن ديگر بر شمار بی کاران جھان افزوده خواھن٢٠١۴کنند که در نتيجه اين بحران، در 

 نھاد ھم پيوند و فعال در زمينه مبارزه با فقر به شمار می رود ١۵، يك گروه بين المللی غيردولتی متشكل از »آكسفام«

  . ميالدی تاكنون توانسته حوزه عمل خود را در نزديك به يكصد كشور جھان گسترش دھد۴٠كه از ابتدای دھه 

، در برخی از رسانه ھای ١٣٩١ برابر با اول بھمن ماه ٢٠١٣ويه در گزارش اخير آكسفام كه روز يك شنبه بيستم ژان

جھان انعكاس يافت، به واقعيت ھای تلخی اشاره شده كه چھره بی رحمانه بی عدالتی ھای جھانی را به شكلی آشكارتر 

  .به تصوير می كشد

 درصد ٩٩ برخالف  سال اخير يك درصد از جمعيت ثروتمند جھت٢٠در ابتدای گزارش مذكور آمده است كه طی 

اين در حالی است كه فقر در سراسر .  ھای خود بيافزايندئی درصد بر درآمدھا و دارا۶٠ديگر توانسته اند بيش از 

  . گسترش يافته استئیجھان به ويژه آفريقا، آمريكای التين و كشورھای ھای آسيا

و مطلق در اروپا و آمريكای شمالی ھم به عالوه بر اين، بحران جھانی اقتصادی موجب شده تا جغرافيای فقر نسبی 

 نيز طعم تلخ فقر و بی ئی و آمريكائیشكل چشمگيری توسعه يابد و بسياری از شھروندان كشورھای ثروتمند اروپا

  .عدالتی را بيش از پيش تجربه كنند

 ئیندان اروپا موسوم به جنبش وال استريت و افزايش گرسنگی و بی خانمانی شھروئیاعتراضات شھروندان آمريكا

  .مصداق عينی اين گسترش دامنه و عمق فقر در كشورھای جھان بوده است

ی درآمدھای يكصد دالر ميليارد ٢۴٠و اما آمار تامل برانگيزی كه در گزارش اخير آكسفام بدان اشاره شده به افزايش 

اين در . يالدی حاصل شده است م٢٠١٢تن از نخستين افراد ليست ثروتمندان جھانی مرتبط می شود كه تنھا در سال 

  . سنت زندگی می كنند٢۵ و دالرحالی است كه صدھا ميليون تن از مردمان فقير جھان با در آمد روزانه كم تر از يك 

. بنابر برآوردھای آكسفام، تنھا درآمدھای سال گذشته يكصد تن مذكور می تواند چھار بار فقر را از جھان ريشه كن كند

ك چھارم سود ساالنه يكصد نفر از صاحبان ثروت جھانی می تواند اكثر فقرای جھان را از دشواری به عبارتی ديگر ي

  .ھای پيش رو خالصی دھد

 آغاز شده تنھا اقشار ضعيف و آسيب پذير جوامع قربانی ٢٠٠٨ھم چنين در جريان بحران جھانی اقتصاد كه از سال 

ن ئيرصت ھای پيش رو برای افزايش فاصله خود با طبقات پاشده اند و صاحبان ثروت در كشورھای جھان حتی از ف

  .جامعه و افزايش شكاف ھا و نابرابری ھای موجود در اين زمينه بھره جسته اند

 آكسفام از لزوم توافقات و تالش ئیاز مديران اجرا» جرمی ھابس«در حاشيه انتشار اين گزارش » الجزيره«به گزارش 

برای كاھش ميزان فقر در جھان سخن به ميان آورده و تاكيد كرده است كه افزايش افراطی ھای سازمان يافته بين المللی 

ثروت و درآمد در جھان نه تنھا موضوعی غير اخالقی است بلكه بر بحران ھای اقتصادی، چالش ھای سياسی، آسيب 

  .ھای اجتماعی و حتی زيست محيطی در سراسر جھان دامن می زند

 ثروتمندان جھانی در پناھگاه ھای ئی از دارادالر تريليون ٣٢اشته در زمان حاضر تنھا ھابس، ھم چنين تصريح د

بر .  نياز دارددالرمالياتی پوشيده نگاه داشته می شود و اين در حالی است كه ريشه كنی فقر در جھان به ده ھا ميليارد 

  .قر شديد دست و پنجه نرم می کنند ميليارد نفر با ف٢/١ يک پنجم جمعيت جھان برابر با اساس گزارش تازه،
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در اين . اما ابعاد بی کاری و فقر و گرانی و ھم چنين فساد اقتصادی در ايران، با کشورھای ديگر بسيار متفاوت است

کشور نمايندگان خدا، ھم گرانی و تورم و بی کاری را انکار می کنند؛ ھم اگر کسی ھم صدايش دربيايد با گلوله او را 

  .نند و ھم فساد و غارتگری شان حد و مرزی نداردخاموش می ک

 درصد ۵٠ھم اکنون بر اساس آمارھای منتشر شده، درآمد ايران از منبع فروش نفت به شدت کاھش يافته و به حدود 

ن بيايد بحران اقتصادی ايران، عميق تر و ئياگر به ھر دليلی از جمله با گرم شدن ھوا، قيمت نفت پا. تنزل يافته است

  .يم تر خواھد شدوخ

اما به بحران و رکود اقتصادی ايران، عالوه بر بحران ھای جھانی سرمايه داری، عوامل تاگيرگذار ديگری را نيز بايد 

، واردات بی رويه، ئیی، اقتصاد مافيادالردر ايران، سوء مديريت، غارتگری ھا و اختالس ھای ميليارد . اضافه کنيم

می نامد، تحريم ھای » ھدف مندسازی يارانه ھا(ی دولتی که حکومت اسالمی آن را کمبود مواد خام، حذف سوبسيدھا

اقتصادی ايران، اختصاص ھزينه ھای کالن به عرصه ميليتاريستی و غيره نيز از جمله عوامل مھم تعميق بحران ھای 

 کاری و فقر و ھم چنين اقتصادی ايران و ورشکستگی صنايع و توليدات داخلی و افزايش روزافزون گرانی و تورم، بی

  .آسيب ھای اجتماعی در جامعه است

در بحران ھای اقتصادی، بحران ھای اجتماعی نيز مشکالت و معضالتی را به وجود می آورد که خروج از آن ھا، به 

 يعنی مسائل و آسيب ھای اجتماعی که ريشه در بی کاری و. ويژه برای کارگران و محرومان جامعه، امکان پذير نيست

فقر و نداری دارند بسيار متعددند؛ گرانی مسکن، ھزينه ھا آوزش و پرورش، بھداشت و درمان و افزايش قيمت ھای 

سرسام آور کاالھای ضروری مردم، آن ھم در شرايطی که بسياری از شاغلين بی کار می شوند و اشتغال چندانی نيز 

و به گسترش سلسله مسائل اجتماعی مانند بزھکاری، صورت نمی گيرد زندگی شھروندان را به شدت وخيم کرده است 

  . ارتکاب جرم، اعتياد، فساد، تن فروشی، خودکشی، فرار از خانه و غيره منجر شده است

 دست مزدھا در ئیبحران ھای اقتصادی و اجتماعی، ھنگامی که جامعه را فرامی گيرند با مسائل خاصی ناشی از نارسا

بی ترديد ادامه بحران ھای اقتصادی و اجتماعی و تعميق آن، دير . ان ھا به حساب می آيدارتباط اند و جزئی از اين بحر

  .يا زود به بحران سياسی تبديل می شوند

 ھزار ۴٨٧در چنين شرايطی، شورای عالی کار حکومت اسالمی ايران، حداقل دست مزد سال جاری کارگران را 

اين افزايش ھيچ تناسبی با ابعاد گسترده و .  است١٣٩١دست مزد سال  درصد باالتر از حداقل ٢۵تومان اعالم کرده که 

 ھزار تومان بود و ٣٩٠، نزديک ١٣٩١حداقل دست مزد کارگران در سال . روزافزون گرانی و تورم در جامعه ندارد

  . درصد اعالم کرده اند٣١نھادھای رسمی نرخ تورم را بيش از 

برای .  درصد است۵٠ان می دھد که نرخ تورم واقعی در ايران بيش از در حالی که بررسی کارشناسان اقتصادی، نش

نمونه کمال اطھاری، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری کار ايران گفته است که ميزان افزايش حداقل دست مزد برای 

اقعی باالی به گفته اطھاری، تورم و» .کارگران را از حداقل ھا نيز محروم می کند« به گونه ای است که ١٣٩٢سال 

  . درصد است۵٠

دولت ادعا می کند که بخشی از مشکل پائين . ن شده چندبار زير خط فقر است امری آشکار استئياين که دست مزد تع

مبلغ ناچيزی که به نام . اما اين يک عوام فريبی آشکار است. بودن دست مزدھا را با پرداخت يارانه نقدی جبران می کند

به اعتراف . حساب مردم ريخته می شود، حتی نمی تواند پول آب و برق و گازشان را ھم بدھد به  يارانه ھای نقدی 

با توجه به تورم بيش .  ھزار تومان بوده است۵٠٠، خط فقر يک ميليون و ١٣٩٠مقامات دولتی در شھر تھران در سال 

  .يده است ميليون تومان رس٢، خط فقر دست کم به باالی ١٣٩١از صد در صد در پايان سال 
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 درصد شاغلين کشور، که قراردادھای موقت و سفيد امضاء دارند و اکثرا توسط شرکت ھای ٨۵در اين ميان حدود 

» اصالح طلب«در دوره دولت . ثبت شده اند، از شمول قانون کار خارج ھستند»  نيروی انسانیتأمين«پيمان کاری 

اسالمی بود اين مجلس نخست کارگران کارگاه ھای زير س مجلس شورای ئيخاتمی و ھنگامی که مھدی کروبی نيز ر

حتی اين حداقل دست .  نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد١٠پنج کارگر و سپس کارگران کارگاه ھای زير 

  . مزد بخور و نمير که به موقع نيز پرداخت نمی گردند ھم شامل حال اين بخش از کارگران نمی شود

ه دھه گذشته ھميشه کم تر از ميزان تورم بوده و درآمد خانواده ھای کارگری در اين سی و چھار حداقل دست مزد در س

تازه اين وضعيت شاغلين کشور است .  درصدشان به زير فقر رانده شده اند٨٠سال به ميزانی تنزل داده شده که بيش از 

  .اغلين استو وضع بی کاران و خانواده ھای آن ھا بايد به مراتب فالکت بار از ش

 ھا به طرز وحشتناکی افزايش  ن شده است که در ھفته ھای اخير قيمتئياين رقم حداقل دست مزد کارگران، در حالی تع

 ميليون و نيم تومانی، اکنون ھفت ٢يخچال . پيدا کرده و ھمه کاالھای ضروری مردم، چندين برابر گران تر شده است

 ۴ ئی ھزار تومان، ماھی قزل آال از کيلو٧ ئی تومان به کيلو٧٠٠ سه ھزار و ئیبرنج از کيلو. ميليون و نيم شده است

...  ھزار تومان، و۴۵ تا ۴٠ ئی ھزار تومان، گوشت کيلو۴٠ ئی ھزار تومان، آجيل کيلو١٠ ئیھزار تومان به کيلو

قيمت .  شدند١٣٩٢مردم با افزايش سرسام آور قيمت ھای کاالھای ضروری خود در بازار، وارد سال . رسيده است

 ھزار تومان و در ١پرتقالی که تا پيش از عيد در وانت بارھا ھر کيلو .  تومان ھم رسيده است٧۵٠٠گوجه فرنگی تا 

، پوشاک، مسکن، وسايل ئیعالوه بر مواد غذا.  تومان رسيد۵٠٠ ھزار و ۴ تومان عرضه می شد به ١٢٠٠مغازه ھا 

  .ن تر شده اند درصد گرا٣٠٠ درصد تا  ۵٠منزل و دارو، از 

الوقوع قيمت روغن و نان  ن اقتصادی از افزايش قريب مسؤوال ، درصدی قيمت گوشت در تھران۶٠پس از افزايش 

 ۶٠، گزارش کرد که قيمت گوشت در تھران ١٣٩٢ فروردين ٣١، روز شنبه خبرگزاری حکومتی مھر.  دھند خبر می

  .درصد افزايش داشته است

 از افزايش قيمت خبرگزاری فارس مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران ھم روز گذشته در گفتگو با ،عباس قبادی

  .نان خبر داده است

 ۴٠از افزايش » ايسنا « فروردين، در گفتگو با٣٠ھم در ھمين روز  دبير انجمن صنايع روغن نباتی ،قاسم فالحتی

 درصدی ۴٠فالحتی، افزوده انواع روغن از اول ارديبھشت ماه با افزايش . درصدی قيمت روغن نباتی خبر داده است

  . عرضه خواھد شد،در قيمت

افزايش قيمت بسياری از کاالھای ضروری در ايران، به حدی حاد و سرسام آور شده که بھمن ماه سال گذشته مصطفی 

 مردم اين ، که در ايران است در اروپا بودئی ھا س سازمان بازرسی کل کشور گفته بود اگر گرانیئي ر،حمدیپورم

  ». کشيدند به آشوب می«ھا را   شھر،قاره

ھای  به نوشته روزنامه شرق، تعرفه . افته استيش ي آوری افزا  طور سرسام ر بهي سال اخ١١ ھای درمانی طی  نهيھز

 ھای درمانی پزشکان عمومی در سال  سه با تعرفهيدرمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقا

 ٧٠٠، ١٣٨٣سه با سال ي ھای پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقا  درصد و تعرفه۴٠٠، ١٣٨٣

  . ش داشته استيدرصد افزا

 ٧۵٧ درصد، متخصص ۵۵٠، ٩٢ تا ٨٣در مجموع تعرفه پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال 

  .افته استيش ي درصد افزا١١٢۶ درصد و روانپزشک ٨٨١درصد، فوق تخصص 

ز ئيکن در شھر تھران، پا آوری اطالعات قيمت و اجاره مس به گزارش مرکز آمار ايران، بر اساس نتايج طرح جمع

 ھای   ھای مسکونی کلنگی معامله شده از طريق بنگاه ، متوسط قيمت فروش ھر مترمربع زمين يا زمين ساختمان٩١
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 درصد و نسبت به ۵٠ ھزار لایر بوده است که نسبت به فصل قبل ۴٣۴ ميليون و ٣٩معامالت ملکی در شھر تھران 

  .داشته است درصد افزايش ٩/٨١فصل مشابه سال قبل 

 درصدی ٨٢در حالی که مرکز آمار ايران از افزايش : ، درباره افزايش اجاره نشينی نوشت١٣٩٢ن ي فرورد٢٨آفتاب، 

 خبر داده است، آمارھای اعالم شده از سوی اتحاديه کشوری مشاوران ٩٠قيمت زمين در سال گذشته نسبت به سال 

  . مسکن در کشور است  و فروش و اجارهدھنده افزايش عقد قراردادھای خريد امالک نشان 

 ٩٠ ھزار مورد نسبت به سال ١٩٧ ھزار قرارداد اجاره واحدھای مسکونی در کشور منعقد شد که ۵۴٧پارسال بيش از 

  .افزايش دارد

 نشينی بوده است که داليل متعددی  ، سال گذشته شاھد ثبت بيش ترين قرارداد اجاره٩١ تا ٨٨ ھای  ل ھم چنين طی سا

 ھا، افزايش مھاجرت به   افزايش ازدواج توان به رشد جمعيت،  ھا می   شود که از جمله آن ای اين افزايش ذکر میبر

نامه در کشور ثبت شده که نسبت به   ھزار اجاره ٣۵٠ حدود ٩٠سال . شھرھا و عواملی از اين دست اشاره کرد کالن 

  . ھزار مورد افزايش دارد۵٠سال ماقبلش 

 سال ئیتب افزايش اجاره در روزھای ابتدا: ، در رابطه با گرانی مسکن در مشھد نوشت١٣٩٢/١/١٧، خبرگزاری مھر

 ٣٠جديد فروکش نکرد و بازھم اين قصه دامن مستاجران را گرفت، اجاره نشينان مشھدی که ھنوز از شوک افزايش 

 درصدی اجاره ۴٠ تا ٣۵بايد شاھد افزيش درصدی اجاره بھا در اواخر سال گذشته بيرون نيامده بودند در سال جديد ھم 

  .بھا باشند

به گزارش خبرنگار مھر، قيمت اجاره بھا روزبروز افزايش می يابد و طی سال ھای اخير ھيچ مرجعی نسبت به اين 

مساله ورود پيدا نکرده و گوی رقابت در افزايش بدون حساب و کتاب اجاره را مالکان و بنگاھيان از چنگ مراجع 

  . بايد به اين موضوع رسيدگی کنند گرفته اندرسمی که

وضعيت کرايه نشينی در تھران، به حدی فاجعه بار است که سال گذشته احمدی نژاد نيز برای ظاھرسازی ھم شده به 

 ميليون ٢٠با مبلغ «: او، از وزير مسکن و شھرسازی می پرسد. افزايش قيمت رھن و اجاره مسکن اقرار کرده است

 متری در محله ای شلوغ يک دختر و پسر جوان چطور ٧٠-٨٠ ھزار تومان اجاره خانه ای ١۵٠اھيانه تومان رھن و م

 ھزار تومان اين مبلغ را به ھمراه کرايه ھر ماه بپردازند و تازه ھم گذران ٣٠٠ تا ٢۵٠می توانند با درآمدھای حدود 

  » .زندگی کنند و ھم آينده خود را بسازند

 ميليون تومانی ۵ متری با وديعه ٧٠ تا ۵٠ه جنوب شرقی تھران اجاره يک واحد مسکونی براساس گزارشات در منطق

 تومان ٣۵٠ر است، در منطقه مرکزی شھر يک واحد مسکونی در ھمين متراژ کم تر ازئي تومان متغ۴٠٠ تا ٣٠٠بين 

ن متراژ بايد ماھانه ھمين مبلغ و  ميليون تومانی پيدا نمی شود و يا درغرب تھران برای اجاره خانه ای در اي۵با وديعه 

  . بلکه بيش تر را پرداخت کرد

 ميليون تومان است و چنين ٢٧ متری در مرکز شھر تھران بالغ بر ۶٠ تا ۵۵درشرايط کنونی قيمت رھن کامل خانه ای 

د مسکونی ملکی درغرب شھر با قيمت ھای متفاوتی در اختيار مستاجرين گذاشته می شود به نحوی که قيمت اجاره واح

 ھزار تومان است، قيمت خانه ١٨٠ ميليون وديعه ماھی ١۴ تومان، ٣۵٠ ميليون وديعه ماھی ۶ متری دراين منطقه ۵۵

ھم چنين در شرق .  ميليون تومان اجاره داده نمی شود٢۵ متر در اين محدوده کم تر از ٩٠ای با متراژ باالتر درحد 

 تا ٣٠٠ متراز۶٠ تا ۵٠ ميليون تومان است و اجاره خانه ای ١۵دل  متری معا٨٠ تا ٧٠تھران رھن کامل خانه ای 

  .ر استئي ميليون تومان متغ۵ تومان با وديعه ۴۵٠

 ميليون تومان، خانه ای ٢٨ متری ۶٠در منطقه ديگری از شھر تھران به سمت شمال شھر، قيمت رھن کامل خانه ای 

در گذشته قيمت رھن و اجاره واحدھای . ن تومان است ميليو٣۵ متری ٧٠ ميليون تومان و خانه ای ٣٢ متری ۶۵
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مسکونی استيجاری در نقاط مختلف شھر تھران متفاوت بود به نحوی که خانوارھا با توان درآمدی شان محل زندگی 

خود را به راحتی انتخاب می کردند، اما در شرايط فعلی با ھم سان شدن قيمت ھا در مناطق مختلف شھر، اين امکان 

 مستاجرين سلب شده و عده زيادی از آنان نيز به دليل مرکزيت کار خود در شھر قادر به اجاره مسکن در حاشيه نيز از

  .شھر نيستند، اين در حالی است که حاشيه شھرھا نيز قيمت ھا سر به فلک می کشد

 مرغ و  رنگی و تخم ف مت گوجهيق .  گران شده است۶٠ر گوشت در ايران، حدود يک ھفته اخيطی  بر اساس گزارشات،

  . کره ھم آن قدر باالست

ای که مردم مشھد از سوی امام جمعه اين شھر به خوردن اشکنه پياز به جای مرغ توصيه شده   ھفته ،١٣٩١در  مرداد 

مساله گرانی مرغ، مساله «: جمھور در مھمانی افطاری که به ميھمانان خود چلوکباب بختياری داد، گفت س ئيبودند، ر

ھمه « و قابل حل است؛ البته اين مساله مشکلی نيست، چرا که ما مشکالت بزرگ تری داريم و بايد تالش کنيم زودگذر

  » .مشکالت را حل کنيم» با ھم

الھدی، در يکی از  هللا سيداحمد علم آيت . در اين ميان، دو آخوند شناخته شده نيز به مردم توصيه کردند که مرغ نخورند

 زندگی خودتان را تھيه کنيد؛ ئیامکانات غذا«:  سال گذشته خود در مشھد، به مردم توصيه کرد ھای نماز جمعه خطبه

اگر مرغ در دسترس نيست، آن را با يک .  ھمان طور باشد  گذشته، االن ھم بنا نيست زندگی شما ھر جور که قبال می 

 ايد؛  ادتان رفته و آن زندگی را فراموش کرده ھا مگر اشکنه پياز داغ را ي مشھدی. ماده پروتئينی ديگر جايگزين کنيد

  »بوده است؟  ھمان باشد که قبالً   مگر قرار است برنامه

 با خبرگزاری ايسنا، به موضوعات گوناگونی اشاره کرده؛ از جمله اين که ئیمرتضی آقا تھرانی، ھم زمان در گفتگو

اگر االن به ھر دليل .  نبايد فرار روانی کنيممن معتقدم«: ھای موجود و بھای مرغ گفت در خصوص وضعيت گرانی 

. ملت به دشمن عالمت منفی نشان ندھد تدبيری يا اشتباه دولت و مجلس، مرغ در بازار نيست،  تحريم پيش آمده، يا با بی 

ی توانيم غذای ديگر غذای اصلی ما ھم نان يا برنج است و می . آيد اگر يک ھفته مرغ نخوريم، زمين به آسمان نمی 

  !؟».بخوريم تا موضوع حل شود و حل ھم خواھد شد

 و توزيع کاالی وزارت تأمين، مديرکل »!نه و دل سوزانه؟مسؤوالغايت کارشناسانه و «پس از اين اظھارنظرھای به 

  . اعتبار خبر دادتأمينصنعت، معدن و تجارت از حذف مرغ از سبد کاالی کارمندان به دليل عدم 

، ٩٢ن سال ي فرورد٢٢خ يدر تار» رانيا«اساس آمار مندرج در روزنامه رسمی ارگان دولت اين در حالی است که بر 

افته است و حقوق کارگران از يش ي درصد افزا١٠٨ت دولت نھم تا به امروز ي آغاز فعال١٣٨۴حقوق کارمندان از سال 

 ٧٠٠ تا ۴٠٠ش يزان افزايم وجه مطابقتی با  چي ھ افته است که بهيش ي درصد افزا١۵٣ تا به امروز ١٣٨۴سال 

  !دا کند؟ي که قرار بود کاھش پئیھا نه يھز. ھای درمانی نداشته است نه يدرصدی ھز

به اين ترتيب، در بررسی ھای عمومی، افزايش بی سابقه تورم و بی کاری و رکود در عرصه اقتصادی را به سادگی 

مردم روی کار » پول نفت بر سر سفره«ريق آوردن از ط» عدالت«محمود احمدی نژاد که با شعار . مشاھده می کنيم

آمد پس از ھشت سال، نه تنھا کم ترين توفيقی در زمينه تحقق ھمين وعده کسب نکرده، بلکه ميليون ھا خانواده ايرانی، 

  . به ويژه خانواده ھای کارگری را به زير خط فقر سوق داده است

طرح ھای بزرگ عمرانی به ويژه در عرصه نفت و گاز به سپاه در ھشت سال گذشته، دولت احمدی نژاد با واگذاری 

پاسداران، سرمايه گذاری ھا کالن در عرصه ميلتاريسم، دزدی ھا و غارتگری ھا، عمال با برنامه ريزی ھای اقتصادی 

  غيرعلمی و غيراجتماعی ھرج و مرج بی سابقه را به خصوص در عرصه توليد حاکم نموده است 
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اين .  در سال رسيددالر ميليارد ۶٠ليد داخلی با بحران روبرو شد و جای آن را حجم واردات، حدود در ھمين دوره، تو

سياست اقتصادی عمال کمر توليد داخلی را شکست و به بی کاری ميليون ھا کارگر شاغل منجر گرديد و شکاف طبقاتی 

  .در جامعه افزايش ياقت

مشغول به کار بودند و يکی از قطب ھای صنعتی بسيار مھم کشور  ھزار کارگر ۴٠برای نمونه، زمانی در عسلويه 

البته در اين ميان، عسلويه منحصر .  ھزار کارگر کاھش يافته است۴بحساب می آمد، ھم اکنون کل کارگران شاغلش، تا 

تمامی تعطيل به فرد نيست، کارخانه ھای بسيار ديگری که زمانی ھزاران کارگر در آن ھا کار می کردند، اکنون يا به 

  . شده اند يا نيمه تعطيل اند و کم ترين جمعيت کارگری در آن ھا باقی مانده اند

آمارھای رسمی مرکز آمار ايران که تعديل شده و از صافی ھای سانسور و مالحظات دولت می گذرند، نشان می دھند 

اغل کشور از بين رفته و ھمين به ، ساالنه دست کم صد ھزار شغل از خالص مش١٣٩١ تا ١٣٨۵که در طول سال ھای 

  . گويای عدم صحت آمار رسمی بی کاری در کشور استئیتنھا

 درصد قدرت خريد مردم ايران کاھش پيدا کرده است؛ يعنی ٧٢ تاکنون ١٣٨۴براساس آمار مرکز آمار ايران، از سال 

در اين وضعيت، کارگران، بی .  کند درصد کم تر از قبل کاال خريد٧٢تواند  طور متوسط ھر شھروند ايرانی می به

 ھزار تومان ۴۵دولت به اين اقشار، . ن جامعه، ضربه شديدتری خورده اندئيکاران و به طور کلی محرومان و اقشار پا

خرند قيمتش بسيار باالتر از گذشته است يعنی قبال اگر اين  که می ئیيارانه نقدی داده است اما از طرف ديگر کاالھا

 خرند  درصد کاال می٢٨دھند و فقط  خريدند حاال ھمان پول را می زار تومان پول داشت و با آن کاال می ھ١٠٠اقشار 

 اند و فجايع بنابراين، مردم فقيرتر شده.  برابر بيش تر پول بدھند٣و اگر بخواھند ھمان مقدار قبلی کاال را بخرند بايد 

  .اجتماعی نيز فزونی يافت ھاست

لت احمدی نژاد روی کار بيايد آمارھای رسمی رقم بی کاران کشور را بين سه الی چھار ميليون نشان قبل از اين که دو

ھنوز ھم پس از گذشت ھشت سال، عالوه بر افزايش جمعيت کشور و بروز بحران ھای اقتصادی، نه تنھا . می داد

ھا ھزار کارگر نيز از کار اخراج اشتغال کافی در کشور صورت نگرفته، بلکه به دليل ورشکستگی کارخانه ھا، صد

  !شده اند اما رقم بی کاری ھم چنان ثابت مانده است؟

دولت، ھر . ن نشان دادن رقم بی کاری، شگرد خاص خود را به کار گرفته استئيچرا که دولت احمدی نژاد برای پا

دولت، آن .  حذف کرده استست بی کارانيک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می کند و از ليکس را که در ھفته 

ف يبر اساس تعر. ختيچه که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد، معنای بی کار و بی کاری را به ھم ر

ت افراد ين، فعاليبنا بر ا. م می شوندير تقسيران، افرادی که کار می کنند به دو گروه خود اشتغال و مزد بگياداره آمار ا

 -٢. فه ھستندي افرادی که در حال انجام خدمت وظ-١:امده اندي جزو بی کاران به حساب نر، در سرشماری ساالنهيز

اطی، ير قالی بافی، خيدی نظيا توليا سود در محل سکونت، کارھای خدماتی يافرادی که به منظور کسب درآمد 

 -٣. انجام می دھند...  وا فرد سال خوردهير لوازم برقی، نگھداری از کودک يس خصوصی، تعميپ، تدريشگری، تايآرا

ا يبرای خود ... اطی ويربافی، خيم بافی، حصير قالی بافی، گلي نظئیت ھايد کاالھای با دوام به فعاليافرادی که برای تول

ت محل کارآموزی انجام می ي افرادی که به عنوان کارآموز، کاری در ارتباط با فعال- ۴. خانوار خود مشغول ھستند

  .ک ساعت کار کرده باشندي روز گذشته حداقل ٧ افرادی که در -۵. رنديا نگيرند يه مزد و حقوق بگن کياعم از ا. دھند

اما . ران به شدت کاھش يافته استيزان بی کاری در ايران از شاغل ارائه داده است، ميفی که مرکز آمار ايبنا بر تعار

پ ير تاي نظئیا افرادی که در خانه کارھايکرده اند و ک ساعت کار يا بی کارانی که در ھفته تنھا ين جاست که آي اسؤال

نه ھای يافت می کنند که با آن بتوانند ھزيزان ساعت کارکرد، دست مزدی درين ميو قالی بافی انجام می دھند در قبال ا

  !کرد؟ک ساعت کار در ھفته می توان زندگی يا با ين است که آي مھم تر اسؤال کنند؟ البته تأمينزندگی خودشان را 
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، با اعالم اين که به رعايت تعريف جھانی ١٣٩١ مرداد ٨س مرکز آمار ايران، در گفتگو با مھر يک شنبه ئيعادل آذر ر

نرخ بی کاری، از شاخص «:  ساعت کار در ھفته اصرار داريم، ادعا کرد که١از بی کاری و شاغل دانستن افراد با 

  ».شد است که ھنوز برای آن تعريف بومی ارائه نئیھا

ھمين .  در صد و رقمی در حدود سه ميليون نفر اعالم می کنند٣/١٢گزارش ھای آماری رسمی ميزان بی کاری را 

اما در يک نگاه مقايسه ای و بر اساس .  داردتأکيد سال ٢۴ تا ١۵ در صد بی کاری برای سنين ٢٧گزارش بر ميزان 

گزارش .  و حتی سه برابر آمار رسمی را نشان می دھدداده ھای حکومتی متوجه می شويم که آمار واقعی گاھی دو

 ميليون خانوار حتی يک نفرشان ۵/۴ در صد از بيست ميليون خانوار ايرانی يعنی حدود ۵/٢٢اداره آمار حاکی ست که 

 ۵/۴حال اگر فقط زن و مرد اين .  در صد از خانوارھا فقط يک نفراز آن ھا شاغل می  باشد۵۵و . شاغل نمی  باشند

ق دريافت شغل فرض کنيم، نه تنھا رقم بی کاری به حدود نه ميليون نفر، بلکه بيش تر از اين ھم يليون خانوار را مستحم

 سال سن دارند و اين، ترکيب جمعيتی جوانی را تشکيل می ٣۵ درصد جمعيت ايران زير ٧٠حدود . تجاوز خواھد نمود

ميد به زندگی به شدت کاھش يافته و آينده با وجود چنين ترکيبی، بر اثر بحرانی بودن فضای کسب و کار، ضريب ا. دھد

جوانان و بی کاران بدون آن که از بيمه بی کاری بھرمند شوند چشم به . جوانان را با مخاطر روبرو کرده است

  . سرنوشت نامعلوم و وعده ھای بی فرجام دوخته اند

 دھنده ترين آمار  تکان«: وشتند، اغلب رسانه ھای حکومت و غيرحکومتی در تيترھا درشتی ن١٣٩٢ن ي فرورد٢۶روز 

 چند ميليونی است و محمود ئیدر حالی که دولت مدعی اشتغال زا: آفتاب، در اين باره نوشت! »اشتغال در کشور

 ميليون شغل ايجاد کند، بررسی ھای علمی نشان ۶ود که دولت او توانسته احمدی نژاد نيز زمستان گذشته اعالم کرده ب

  . بوده است» صفر« در دوران احمدی نژاد نزديک به ئیمی دھند ميزان خالص اشتغال زا

شب گذشته، دکتر مسعود نيلی، يکی از برجسته ترين اقتصاددانان ايران «: آفتاب، در ادامه گزارش خود می نويسد

  . بود که به طور مستقيم از شبکه اول سيما پخش شد» پايش«رنامه تلويزيونی مھمان ويژه ب

 از وضعيت اقتصادی کشور را آورده بود که غافلگير کننده ترين و تکان ئیاين استاد اقتصاد، به ھمراه خود، نمودارھا

د که به طور زنده بر روی  در دولت احمدی نژاد و دولت ھای قبلی بوئیدھنده ترين آن، مربوط به ميزان اشتغال زا

  . آنتن رفت

 ساله را از سال ١٠ و ۵اين اقتصاددان، در نمودار تخصصی اشتغال، ميزان اشتغال ايجاد شده در بازه ھای زمانی 

 را اعالم کرد که بر اساس آن، کم ترين اشتغال خالص ايجاد شده در نيم قرن گذشته، مربوط به دولت ١٣٩٠ تا ١٣٣۵

  . کنونی است

بر اين مبنا، . ال خالص، ناظر به ميزان اشتغال ايجاد شده و ميزان افراد بيکار شده در يک دوره زمانی خاص استاشتغ

 بوده است که بسيار ناچيز و ٢٠٠ ھزار و ١۴ خالص ساالنه، تنھا ئی، ميزان اشتغال زا١٣٩٠ تا ١٣٨۵در سال ھای 

  . در حد صفر است

 سال گذشته، به طور متوسط ساالنه ٧ ساالنه در ئیی نژاد، ميزان اشتغال زااين در حالی است که بنا بر ادعای احمد

 ئی ميليون نفر اشتغال زا۵/٢، به ميزان ٩٠ و ٨٩البته ھمين دولت مدعی است در سال ھای .  ھزار نفر بوده است٨۵٧

  !  ميليون شغل ايجاد کرده است٢ نيز ٩١کرده و در سال 

  

 ١٨١اميد به اشتغال چنان به مرز نگران کننده ای رسيده است که ايران در ميان ھم اکنون نرخ سھولت کسب و کار و 

  .  مين را داراست١۴۵کشور جھان رتبه 
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 در صد عنوان می کنند، به اضافه کاھش سه برابری ١١٠در ميان موجی از تورم که کارشناسان بين المللی آن را 

ت تقليل داده و نيز روند رو به کاھش و توقف توليد و رشد  ھا را به شدئیارزش پول ملی که ارزش سرمايه و دارا

  . منفی اقتصاد، فرار سرمايه مالی و سرمايه انسانی در سال جاری افزايش يافت

آمارھا و اظھارنظرھا از تعطيل شدن ھزاران کارگاه، کارخانه و شھرک صنعتی و کاھش توليد در بسياری از 

بنا به گفته خانه کارگر خود .  در صد ظرفيت توليدی خبر می دھند۵٠ح کارخانجات و کارگاه ھای توليدی تا سط

به اقرار فتح هللا .  واحد در بحران و در شرف تعطيل شدن قرار دارند٨ واحد توليدی باقی مانده ١٠حکومت، از ھر 

احد صنعتی  ھزار و۴ حدود ٩١، تا پايان اسفند ماه ١٣٩١ اسفند ٢٧ معاون وزارت صنعت و معدن در روز ئیموال

  .تعطيل شده است

ھمين بحران ھای اقتصادی و دسترسی به کار مناسب و ھم چنين سانسور و اختناق سبب شده است که بسياری از 

 ھزار تحصيل کرده به خارج، ايران در صدر ليست ١٨٠با خروج ساالنه . تحصيل کردگان نيز ايران را ترک کنند

 در صد سرمايه ٢۵ و امريکادر صد تحصيل  کرده ھای ايرانی راھی  ١۵. فرار مغزھا در سطح جھان قرار دارد

 سرمايه دالر ميليارد ۵٠طبق محاسبات به عمل آمده ھر سال معادل .  سکنی می گزينندئیانسانی در کشورھای اروپا

يرانی  پروفسور ا۵٠٠چنان چه تنھا . انسانی يا معادل ھزينه آموزش و پرورش نيروی ماھر، از کشور خارج می شود

  . استاد دانشگاھی موجود است۵٠٠ ھزار و ٢ به تدريس مشغولند در حالی که در ايران، امريکادر دانشگاه ھای 

آمارھا و اظھارنظرھا از تعطيل شدن ھزاران کارگاه، کارخانه و شھرک صنعتی و کاھش توليد در بسياری از 

بنا به گفته خانه کارگر خود . دی خبر می دھند در صد ظرفيت تولي۵٠کارخانجات و کارگاه ھای توليدی تا سطح 

برای نمونه صنايع .  واحد در بحران و در شرف تعطيل شدن قرار دارند٨ واحد توليدی باقی مانده ١٠حکومت، از ھر 

 در صد در ٣۶ ماھه اول آن سال، ۵ در صد و در مجموع ۴/۴٣پر رونق ايران خودرو در مرداد ماه سال گذشته، 

 دستگاه خود ١١٠ ھزار و ۵٧، در مجموع ٩١ مشابه سال گذشته کاھش توليد داشته و طی مرداد ماه سال مقايسه با مدت

، تا پايان ١٣٩١ اسفند ٢٧ معاون وزارت صنعت و معدن در روز ئیبه اقرار فتح هللا موال. روی سواری توليد شده است

  . ھزار واحد صنعتی تعطيل شده است۴ حدود ٩١اسفند ماه 

تر از دو ماه از عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی نمانده و ترسيم بيالن اقتصادی دو دولت او طی ھشت سال اکنون کم 

، کانون توجه تحليل گران و کارشناسان اقتصادی ايران ١٣٩٢گذشته و ھم چنين چشم انداز اقتصادی کشور در سال 

  . است

کارشناسان اين وضعيت . ی در حکومت اسالمی است نشانه وسعت رکود شديد اقتصاد١٣٩٢کسری شديد بودجه سال 

در .  ھزار ميليارد تومان برآورد شده است٧٣٠ بودجه سال جاری کشور، حدود .را بسيار خطرناک توصيف کرده اند

  .  درصد در نظر گرفته شده است٢٠ کل کشور، افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان به ميزان ٩٢اليحه بودجه سال 

 دھد تراز عملياتی بودجه سال   نشان می٩٢ ھای بودجه ای در سال  رگزاری ھا، بررسی درآمدھا و ھزينهبه گزارش خب

  .ھای دولت از درآمدھايش بيش تر است به عبارت ديگر، ھزينه . آينده بيش از پيش منفی است

ور را که از سوی دولت  کل کش١٣٩٢، کليات اليحه بودجه ١٣٩٢ فروردين ٢٧شنبه  با اين ھمه ھمين مجلس، روز سه 

ای است که از سوی بخش بسيار بزرگی از   ھمان اليحه بودجه   اين.  نژاد پيشنھاد شده، تصويب کردند محمود احمدی

زا بودن، وابستگی بيش تر به  ھای مجلس، به دليل تورم  شناسی حکومت اسالمی از جمله مرکز پژوھش  محافل کار

بل اجتناب آن، رکودآفرينی آن و غيره، مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود و حتی نفت، ارقام غيرواقعی، کسری غيرقا

  .کميسيون تلفيق مجلس آن را رد کرده بود
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 ھزار ۶٠، ٨٩ ھزار ميليارد تومان در سال ۵٠، ٨٨دولت در سال : توکلی، نماينده مجلس شورای اسالمی، گفته است

س مجلس، از ئيعلی الريجانی، ر. تومان کسری بودجه داشته است ھزار ميليارد ٨٠، ٩٠ميليارد تومان و در سال 

  .به آن رای بدھند» کشور صاحب بودجه بشود«و اين که » ھا در کشور انتظام کار«نمايندگان خواست برای 

اصوال ھر دولتی در تنظيم بودجه ساالنه کشور، اھميتی بيش تری از جمله به سيستم آموزش و پرورش، بھداشت و 

اما در حکومت اسالمی نھادھای مھمی چون بھداشت و درمان و آموزش . رفاه و خدمات عمومی کشور می دھددرمان، 

کسر بودجه اين نھادھای مردمی، در دوره . و پرورش و بخش خدمات عمومی، ھمواره با کسر بودجه مواجه بوده اند

  .دولت احمدی نژاد، رشد چشم گيری داشته و بدتر شده است

 دھد در صورت   در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نشان می٩٢ و پرورش برای سال  آموزشبررسی بودجه 

و پرورش، اين وزارتخانه امسال با کسری بودجه   درصدی بودجه آموزش  تصويب پيشنھاد دولت مبنی بر افزايش شش

بت معوقات سال گذشته بيش از و پرورش با اين در حالی است که آموزش .  ميليارد تومانی مواجه خواھد شد  ھزار ٣

  . ميليارد تومان به فرھنگيان بدھکار است ھزار 

س كميسيون بھداشت و درمان مجلس ئيحسينعلی شھرياری، ر. وزارت بھداشت و درمان نيز با کسری بودجه روبروست

 مناسب به مردم را ھا توان اداره خود و ارائه خدمات اكثر بيمارستان  «:گويد  ھا می  در خصوص اوضاع بيمارستان

 كنند اختصاص بودجه برای سالمت  ن دولتی نيز برای سالمت مردم ارزشی قائل نيستند و تصور میمسؤوالندارند و 

ھای وزارت  كننده است، نظارت  گفته او، وضعيت سالمت مردم بسيار نگران  به »  ...مردم حيف و ميل منابع است

 ھای واگير و  ، آرايشی، مديريت بيماریئیمحيط، نظارت بر سالمت مواد غذابھداشت بر امور بھداشتی مانند بھداشت 

  . غيرواگير آبكی و بسيار كم رنگ شده است

 ھزار ميليارد تومان ١۵شود كه سال گذشته، حدود  كسری بودجه وزارت بھداشت، برای سال آينده در حالی تكرار می 

 درصد از رديف ساير اين اعتبارات را ۵۵اما دولت حدود اعتبار برای بخش سالمت در قانون بودجه تصويب شد 

 سوم  شود كه به اين ترتيب، وزارت بھداشت حدود يك  ميليارد تومان می  500 ھزار و ۴اختصاص نداد كه اين رقم 

  . اعتبارات مصوب خود را دريافت نكرده است

اشاره به اين نكته که بايد منتظر سالی سخت ، عضو كميسيون بھداشت و درمان مجلس نيز با ئیی ليچاتأميندكتر حسن 

 ۶٠٠ ھا كه   درصد از محل ھدف مندی يارانه١٠ جاری قرار بود  سال «: برای وزارت بھداشت باشيم، گفته است

بينی  شود به حوزه سالمت اختصاص پيدا كند كه اين موضوع محقق نشده است با اين وضعيت پيش  ميليارد تومان می 

  ». ھا به وزارت بھداشت پرداخت نشود  نيز سھمی از يارانه٩٢ه سال  شود در بودج می

 برآورد کرده و دالر ميليارد ۵٠مھدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت ميزان درآمدھای ارزی سال گذشته را 

  .گفته که اين رقم نصف ميزان پيش بينی شده بود است

يانگين حدود دو و نيم ميليون بشکه نفت صادر می کرد، اما بعد حکومت اسالمی ايران، پيش از اين روزانه به طور م

  .از تنگ تر شدن حلقه تحريم ھا، برخی گزارش ھا نشان می دھد که صادرات نفت ايران ھم نصف شده است

س کميسيون برنامه و بودجه مجلس حکومت اسالمی ايران، می گويد که در بودجه سال ئيغالمرضا مصباحی مقدم ر

 ھزار بشکه ٣٠٠ ھزار بشکه لحاظ شده بود، ولی امسال يک ميليون و ٧٠٠ش نفت روزانه دو ميليون و فرو«گذشته 

  ».لحاظ شده است

کاھش فروش نفت از يک سو و ناتوانی در انتقال درآمدھای نفتی به داخل کشور، در نيمه دوم سال گذشته بحرانی 

، ارزھای خارجی در بازار ايران تقريبا به سه برابر رسيد و در نتيجه اين بحران. گسترده را در بازار ارز ايجاد کرد

  .لایر بخش عمده ای از ارزش خود را از دست داد
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 ميليارد يورو را صرف واردات کاالھای اساسی و استراتژيکی چون ۵شرکت بازرگانی دولتی «به گفته غضنفری، 

  ».وسط شرکت پشتيبانی دام وارد کشور شدگندم، برنج، روغن و شکر کرد و نھاده ھای دامی و کنجاله سويا ت

بر اساس گزارش ھای رسمی، در آخرين سال دوره اول رياست جمھوری محمود احمدی نژاد، عالوه بر سقوط رشد 

  . اقتصادی و افزايش شکاف طبقاتی، فساد اقتصادی نيز در ارگان ھای دولتی نسبت به گذشته افزايش ياقت

س ئي عنوان نمونه، معاون اول ر به. در جامعه» شاخص فالکت«مساوی است با نرخ تورم به عالوه نرخ بی کاری 

ھا  با افزايش قيمت «: ، اعتراف کرد که»طرح مشترک پايش بازار«، در مراسم افتتاح ٩١ اسفند ماه ١۶جمھور روز 

  ». است  بگيران کشور نصف شده  ھای گذشته قدرت خريد حقوق در ماه

 ھای   که اقتصاد ايران دولتی است اما جامعه ھمواره خبر سوء استفاده ھا و اختالسدر دھه ھای اخير و در حالی

 ھای گوناگون از  ھا و اختالس  از کالھبرداری ئی ھای اخير، خبرھا به خصوص در سال. ميلياردی را می شنود

ه مردم ايران، با واژه ھمين اختالس ھای کالن، سبب شده اند ک. ھا مطرح شوند سانسور دولتی رد شده و در رسانه 

  . مانند اختالس، مفاسد اقتصادی، دانه درشت ھا، آقازاده ھا، رانت خواری و واژه ھای ديگر آشنا شوندئیھا

رقم خورده است، در مقابل فساد در دولت » عدالت طلب«در واقع در برابر پرونده ھای فساد و اختالس که در دولت 

متھم اول پرونده که با يکی از مقامات ارشد .  خداداد عددی محسوب نمی شوندھای قبلی مانند شھرام جزايری و فاضل

  . ھزار نفر برای وی کار می کنند٢٧ ارتباط داشته است، مالک باشگاه ليگ برتری است که ئیاجرا

شورھای ل شده است و دو سوم کين المللی نشان می دھد که فساد به بخشی از اقتصاد جھانی تبديت بيگزارش ساالنه شفاف

  . قرار گرفته است١٣٣ن گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه يران در ايا. جھان از اين نظر فاسد ھستند

ران در يد که رتبه اي کشور جھان را بررسی کرده است می گو١٧۶زان فساد حکومت ھا در ين المللی که ميت بيشفاف

ه يرده کشورھای روس نه ھمين زميران در ايا.  است٢٨آن از ي رتبه نزول داشته و امت١٣ن فھرست نسبت به پارسال، يا

  .و قزاقستان است

ن گزارش، سومالی با کسب ھشت يدر ا.  قرار داشت١٢٠ن المللی در رتبه يت بي شفاف٢٠١١ران در گزارش سال يا

سودان، ن کشور جھان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کره شمالی، افغانستان، يامتياز، عنوان فاسدتر

  .انمار، ازبکستان، ترکمنستان، عراق و ونزوئال قرار دارنديم

پس . از گرفته اندي امت٩٠لند گزارش شده است که ھر کدام يوزين فساد حکومتی در سه کشور دانمارک، فنالند و نيکم تر

  . قرار دارندھالندا، نروژ، کانادا و يس، استرالين سه کشور، سوئد، سنگاپور، سوئياز ا

 اعالم شده است که ٣۶ن کشور ياز ايامت.  معرفی شده استئین کشور اروپايونان به عنوان فاسدترين فھرست، يدر ا

ن المللی در يت بيد نھاد شفافيارھای جديبا مع. ن نظر قرار می دھدين کشور جھان از ايونان را در رتبه نود و چھارمي

  .رده است پله سقوط ک١۴ونان نسبت به پارسال يت ي، وضع٢٠١٢سال 

ک است، ياز يکشوری که دارای امت.  در نظر گرفته است١٠٠از کشورھا را از صفر تا ين المللی امتيت بيگزارش شفاف

  .ن کشور معرفی شده استي است، پاک تر١٠٠از ين و کشوری که دارای امتيفاسدتر

ک سال گذشته برخی از ي تا طی اعتراض ھای رو به رشد نسبت به فساد حکومت ھا باعث شد«: دين گزارش می افزايا

زان رشوه، يش تر آشکار می شود که ميرھبران آن ھا از قدرت ساقط شوند، اما ھم چنان که غبارھا به کنار می رود ب

  ». قرار داردئیاری از کشورھا ھمچنان در سطح بااليفساد قدرت و معامالت پنھانی در بس

انه، نشانه ھای يوقوع بھار عربی در برخی از کشورھای خاورمن گزارش ابراز نگرانی شده است که به رغم يدر ا

ن گزارش به طور مشخص به مصر يدر ا. ن کشورھا از نظر مساله فساد به چشم می خورديکمی درباره بھبود اوضاع ا

  . اعالم شده است٣٢ن کشور ياز ايامت.  قرار گرفته است١١٨اشاره شده است که با شش پله سقوط در رده 
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 را به خود ٢٧از را دارند و به طور مشترک رتبه ين امتيانه، دو کشور قطر و امارات متحده عربی باالتريدر خاورم

از از نظر شاخص ي امت۶٠نه با کسب ين زميل در اياسرائ. از کسب کرده اندي امت۶٨ن دو کشور يا. اختصاص داده اند

ن يت، عربستان و تونس در رتبه ھای بعد از ايان، کون، اردن، عميبحر.  قرار دارد٣٩فساد دولتی در جھان، در رتبه 

  . سه کشور قرار گرفته اند

از آن جا که پايه و اساس اقتصاد ايران را نفت رقم می زند و ميزان توليد نفت خام به دليل تحوالت بين المللی و تحريم 

 اقتصادی گذارده است پيش بينی ھا ھای اقتصادی ايران تحت تاثير قرار گرفته، کاھش درآمدھای نفتی اثراتی بر رشد

  . نيز ادامه خواھد يافت١٣٩٢نشان می دھد که رشد منفی اقتصاد ايران در سال 

وقتی کشوری . يعنی ايران در شرايط جنگی قرار گرفته است. از نظر کلی، تحريم اقتصادی يک نوع حربه جنگی است

در اين ميان، . بدھد، بايد قادر به مقابله با تحريم مقابله باشدد به جنگ ادامه يخواھ در شرايط جنگی قرار می گيرد و می 

حکومت اسالمی، برای مقابله با اين تحريم ھا، ھمه فشارھای بر دوش مردم انداخته که مردم نيز بيش از اين تحمل اين 

  . بار سنگين و فالکت بار را ندارند

ه ھر تکان داخلی و بين المللی آن را ھر چه بيش تر به در حال حاضر اقتصاد ايران، به حدی بحرانی و شکننده است ک

ک در آلماتی يران و گروه پنج به عالوه ي ای ا برای نمونه، روز پس از ناکامی مذاکرات ھسته. قعر بحران می برد

 از  نسبت به روز قبلامريکا دالرمت انواع ارزھای خارجی در بازار آزاد تھران باال رفت و ھر يپايتخت قزاقستان، ق

 تومان رسيد و اين در حالی ٣۶۵٠ به دالر ١٣٩٢ فروردين ١٨ظھر يک شنبه، . افتيش ي تومان افزا١۵٠آن حدود 

 و پوند نيز به ۴٧۴٠قيمت ھر يورو در روز يک شنبه نيز به .  تومان بود٣۵٢۵است که اين قيمت در روز پيش از آن 

  . تومان بود۵٣٢٠ و ۴۶٣۵ز شنبه به ترتيب قيمت اين دو ارز خارجی در رو.  تومان افزايش يافت۵۵٧٠

د و ي تومان رس١٢۵٠مت آن به ي ق٩٠ تومان بود ولی در مھرماه ١٠۴۴ حدود امريکا دالر بھای ھر ٨٩در آذرماه سال 

 درصد از ارزش خود را از ۵٠ش از يک سال گذشته بيران ظرف يلایر ا.  العاده روبرو شد از آن زمان با جھشی فوق

  .افته استيز به نصف کاھش يرآمدھای ارزھای حاصل از فروش نفت ندست داده و د

 منفی بوده و در سال جاری ميالدی ھم ٢٠١٢ المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران در سال  به ارزيابی صندوق بين

ه با  کشور مورد بررسی در خاورميانه و آفريقای شمالی ھمرا٢٢در ميان . ھمين طور است. چنان منفی خواھد بود

اند و برای سوريه ھم، به خاطر  افغانستان و پاکستان، تنھا ايران و سودان در سال گذشته ميالدی رشد منفی داشته 

  .وضعيتش، ارزيابی انجام نگرفته است

المللی پول، اين شاخص زير   بينی صندوق بين  در سال جاری ميالدی، ايران تنھا کشور منطقه است که در آن، به پيش

 درصد رسيده که بعد از دو کشور ٣٢ به آستانه ٢٠١٢در گزارش صندوق، نرخ تورم ايران در سال . ھد بودصفر خوا

  .ترين نرخ تورم دنياست  سودان و ماالوی، باالئیآفريقا

حتی برخی از مقامات . در حقيقت وضعيت اقتصادی ايران، بسيار بدتر از آن است که اين صندوق ارزيابی کرده است

مايندگان مجلس شورای اسالمی، از اين که چرخ اقتصاد کشور خوابيده و کمر مردم زير بار تورم و گرانی حکومتی و ن

  .خم شده، اقرار کرده اند

ھنگامی که می بينيم دولت احمدی نژاد از يک سو، يکی از پردرآمدترين دولت ھا در اين سی و چھار سال گذشته بوده 

يز در اين دولت عميق تر شده به سادگی به اين نتيجه می رسيم که شھروندان است و از سوی ديگر؛ بحران اقتصادی ن

  .ايرانی، نبايد به بھبود وضعيت زيست و زندگی خود در حاکميت جمھوری اسالمی اميد بسته باشند
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لت آمارھا نشان می دھد حتی به رغم کاھش درآمدھای نفتی و رکود فعاليت ھای اقتصاد کشور طی سال ھای اخير، دو

درآمد دولت دھم از . دھم از محل صادرات نفتی باالترين درآمد را در مقايسه با تمام نه دولت پيش از خود داشته است

 است و اگر درآمدھای نفتی دولت نھم را نيز به اين رقم اضافه کنيم دالر ميليارد ٢٩٩محل صادرات نفتی رقمی معادل 

 ميليارد ۵٧٨ به رقمی معادل ٩١ تا ٨۴حمود احمدی نژاد، طی سال ھای می بينيم سر جمع درآمدھای نفتی دولت ھای م

 دالر ميليارد ١۴۵ رقمی معادل ١٣٨٣ تا ١٣۶٠ بالغ می شود که از سر جمع درآمدھای نفتی کشور طی سال ھای دالر

  .بيش تر است

 مالياتی و خصوصی اما صادرات نفتی کشور تنھا منبع درآمد دولت نبوده است، فروش اوراق مشارکت، درآمدھای

 طی سال دالرسازی از ديگر منابع اصلی درآمد دولت محسوب می شود، سر جمع اين درآمدھا با احتساب نرخ روز 

 کسب درآمد کرده است، که اين رقم به نرخ دالر ميليارد ۵/٨۶٣ نشان می دھد که دولت نھم رقمی معادل ٩١ تا ٨۴ھای 

لت احمدی نژاد را به پردرآمدترين دولت ھای پس از انقالب تبديل کرده  ھزار تن طال می شود و دو٢٠روز معادل 

  .است

، واگذاری شرکت ھای دولتی سرعت گرفت، خصوصی سازی که اکنون به نظر می رسد ٨۵ در سال ۴۴بنا بر اصل 

دولتی ھا به موانع جدی برخورد کرده است، به ھر شکلی مسير خود را طی نکرد و شرکت ھای دولتی، عمدتا به شبھه 

اما در ھر صورت برای دولت منبع درآمدی خوبی محسوب . ھم چون شرکت ھای وابسته به سپاه پاسداران واگذار شدند

 ھزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت ھای ١٢٣ نزديک به ٩١ تا ٨۴چرا که در سال ھای . می شود

  . بوده استدالر ميليارد ٨/١٠٧گذاری ھا معادل  در زمان وادالردولتی حاصل شده است که بر اساس نرخ 

 ھزار ميليارد تومان بوده است که ۵/١٨٨، معادل ٩١ تا ٨۴ھم چنين درآمد دولت از دريافت ماليات ھا در سال ھای 

  . درآمد بوده استدالر ميليارد ١۴٩ معادل دالراين رقم براساس نرخ روز 

 مالی با کم ترين اثر تورمی مورد توجه قرار تأمينعنوان يک راھکار اوراق مشارکت و يا ھمان اوراق قرضه ملی، به 

 ھزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به فروش ۵/٣۴ بالغ بر ٩١ تا ٨۴آمارھا نشان می دھد طی سال ھای . گرفته است

 آمار قطعی ٩١ ھزار ميليارد تومان اوراق مشارکت دولتی منتشر شده در سال ۵/١٧البته در مورد فروش . رسيده است

 . ھزار ميليارد تومانی آن می تواند معقول باشد١٠ولی برآورد فروش . منتشر نبوده است

 را نشان می دھد که می توان آن را به جمع درآمد دالر ميليارد ٢٨، رقمی معادل دالراين اوراق بر مبنای نرخ روز 

که اين اوراق در واقع منابعی ھستند که امروز دولت در عين حال نبايد فراموش کرد . دولت ھای نھم و دھم اضافه کرد

 . استقراض کرده و بازپرداخت آن برعھده دولت ھای بعدی خواھد بود

ھمان طور که اشاره شد سر جمع درآمدھای دولت ھای نھم و دھم از محل صادرات نفتی، ماليات، اوراق مشارکت و 

  .  ھزار ميليارد تومان است١٠٢٩اين رقم معادل . ت بوده اسدالر ميليارد ۵/٨۶٣خصوصی سازی رقمی معادل 

به گفته يکی از کارشناسان اقتصادی ايران، اگر اين ارقام را به به طال تبديل شود به رقم افزايش قيمت جھانی طال، 

س يئ ھزار تن طال را داشته است که بر اين مبنا ثروتمندترين ر٢٠احمدی نژاد با درآمد برآورد شده فوق توان خريد 

 ھزار تن طال بوده که ٢٠بنابراين، درآمدھای نفتی دولت ھای نھم و دھم احمدی نژاد، معادل . جمھور ايران بوده است

اما  ھمين دولت احمدی نژاد، اين ھمه درآمدھای .  است۵٧گويای باالترين توان اقتصادی دولت ھای پس از انقالب 

  . امعه ايران، به شدت بحرانی استسرشار و افسانه ای را بر باد داده به طوری که ج

، در خصوص ئیدان و استاد دانشگاه در گفتگو با تابناک، سايت نزديک به محسن رضا برای نمونه، مھدی تقوی اقتصاد

دانيم که اين  ھمه ما می «: تورم موجود در کشور و تناقض واقعيات تورمی با آمار اعالمی بانک مرکزی گفته است
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ھا در چند ماه اخير،   توان به آسانی دريافت که بسياری از کاال زيرا می. تورمی در جامعه نيستآمار بيانگر واقعيت 

  .اند چھار برابر افزايش قيمت داشته 

وی دليل آن که بانک .  درصد است٧٠ تا ۶٠کم نزديک  تقوی، در اين گفتگو می افزايد که تورم در کشور دست 

 داند که در صورت اعالم واقعی آمار تورم در کشور انتظارات  زند اين می مرکزی دست به اعالم آمار واقعی نمی 

 .تورمی به شکلی شديد بروز خواھد کرد

طی ھشت سال گذشته، حداقل دست مزدھای کارگران کمی بيش تر از دو برابر افزايش پيدا کرده است در حالی که خط 

در حالی که : ، نوشته است١٣٩٢ فروردين ٢۶، در تاريخ »لنايا«خبرگزاری کار ايران .  برابر رشد داشته است۵فقر 

ون يليم ميک و نيک به يک خانواده چھار نفری نزديازھای ي حداقل نتأميننه يا ھزيبر اساس آمارھای رسمی، خط فقر 

 ٩٢ن مبلغ را به عنوان دست مزد کارگران در سال يک سوم اين مزد کم تر از ئيتومان برآورد شده است، شورای تع

  . است رنظر گرفتهد

 بانی معاون وزير نفت دولت احمدی نژاد نيز با اعالم اين که ايران ھنوز موفق به وصول  احمد قلعهاز سوی ديگر، 

 از درآمد صادرات نفتی خود نشده از فراھم شدن امکان وارد کردن غذا و دارو در ازای فروش دالر ميليارد ۴حدود 

  .نفت به ديگر کشورھا خبر داد

، با اظھار اين که حجم مطالبات نفتی ١٣٩٢شنبه يکم ارديبھشت   روز يک مسؤولزارش خبرگزاری مھر، اين مقام به گ

در شرايط فعلی عالوه بر فروش «:  است افزوددالر ميليارد ۴ ھای مختلف خارجی حدود  ايران از کشورھا و شرکت

  ».الھا فراھم شده استنفت با ارزھای رايج امکان تھاتر نفت خام با دارو و غذا و کا

شنبه در سخنان خود آمار صادرات و توليد نفت کشور   بانی روز يک  الين، احمد قلعه سايت خبری خبرآن به نوشته وب

   توانيم اين رقم برخی از آمارھا برای ھر کشوری محرمانه است و به ھمين دليل نمی«: را محرمانه دانست و متذکر شد

  ».ھا را اعالم رسمی کنيم

روز شنبه سی و يکم فروردين، جواد اوجی يکی ديگر از معاونان وزير نفت، از توافق ايران با ترکمنستان برای 

پيش از اين خبرگزاری رويترز، در گزارشی نوشته بود که شرکت نفتی رويال .  بود دادوستد پاياپای گاز با کاال خبر داده

ھای بزرگ گندم از طريق يک کمپانی بزرگ   را در قالب محموله داچ شل در تالش است بدھی ميلياردی خود به ايران

  . پرداخت کندامريکائی

گيری کميته تھاتر در  شکل«به نوشته روزنامه بھار، پيش تر حميد صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، از 

االھا با روش تھاتر وارد به تازگی بعضی از ک«خبر داده و حتی گفته بود که » ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ».کشور شده است

سه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، ھشدار ئي ماه گذشته، محمدحسن آصفری، عضو ھيئت ر شانزدھم دی

محمدحسن آصفری، از .  رود پيش می» برنامه نفت در برابر غذا« عليه ايران به سمت امريکا ھای  داده بود که تحريم

  ».سکوت کرده است« عليه ايران امريکا ھای  رکل سازمان ملل، انتقاد کرد که در مقابل تحريمبان کی مون، دبي

.  سازی اورانيوم را به تعليق در آورد  از ايران خواسته است غنیئیھا نامه  شورای امنيت سازمان ملل، با تصويب قطع 

عالوه .  را عليه ايران وضع کرده استئیھا م اما حکومت اسالمی ايران، حاضر به اين کار نشده و سازمان ملل تحري

  . اند ھای متعددی عليه ايران در پيش گرفته جانبه تحريم   و اروپا نيز به طور يک امريکابر اين 

 ھزار ۵٠٠ ميليون و ٢ ھا صادرات نفتی ايران از حدود   و اروپا عليه ايران، طبق گزارشامريکا ھای  با تشديد تحريم

 درصد از درآمدھای ايران، به صادرات ٨٠در حالی که .  ھزار بشکه سقوط کرده است٨٠٠دود بشکه در روز به ح

  .نفت وابسته است
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 ھا  اثر بودن تحريم  ھای حکومت اسالمی ايران و از جمله سيدعلی خامنه ای، ھمواره بر بی   ھای گذشته، مقام تا سال

  . اند ھا اقرار کرده  ھا بارھا به تاثير گذاری اين تحريم  مھای گذشته اين مقا کرد، در ماه   می تأکيدعليه ايران 

اما سرانجام در سال گذشته، . از جمله احمدی نژاد، قطعنامه ھای سازمان ملل را کاغذ پاره می ناميد و اھميتی نمی داد

ين کشور مسؤولل  ھا معلوم است و حداق ابعاد تحريم«در يکی از مصاحبه ھايش با تلويزيون جمھوری اسالمی، گفت که 

  ».بازگو کردن نيست  دانند اما االن قابل  می

» جنگ با ملت ايران«و » انهيوحش«، »ر منطقیيغ« ھا عليه ايران را   مھر ماه، تحريم١٩ای نيز در  هللا علی خامنه  آيت

  .ھا موفق نخواھند شد ھای غربی با اين تحريم  خوانده بود و در عين حال گفته بود که دولت 

 ھا بر نظام بھداشت و سالمت ايران   ھای گذشته، درباره آثار تحريم  ھای وزارت بھداشت و نمايندگان مجلس در ماه ممقا

   ھای عمده در واحدھای توليدی خبر داده ھم چنين مديران صنايع در ايران، از تعطيلی.  اند  شدت ابراز نگرانی کرده به

  .اند

سه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، به ئين آصفری، عضو ھيئت ربرنامه نفت در برابر غذا که محمدحس

ھشت سال پيش از حمله (ای تحريمی بود که سازمان ملل پس از حمله عراق به کويت  آن اشاره کرده است، نام برنامه 

 اجرا می ٢٠٠٣ل عليه اين کشور اجرا کرد و تا چندی پس از سقوط صدام در سا)  و نيروھای ائتالف به عراقامريکا

 توانست پول حاصل از صادرات محصوالت نفتی خود را صرفا برای خريد نيازھای  طبق اين برنامه، عراق می. شد 

.  ھای گسترده نفتی، اين برنامه را پذيرفت عراق در پی تحريم.  ھزينه کندئی و داروئیاوليه انسانی يعنی مواد غذا

ھای پايانی حکومت صدام   ای با ھمين نام است که در سال  کننده برنامه تداعی » برنامه نفت در برابر غذا«بنابراين، 

 توانست از محل صدور  بر اساس اين برنامه، کشور عراق می. حسين در عراق توسط سازمان ملل در عراق اجرا شد

  .  نياز مردم به کاالھای اساسی درآمد دريافت کندتأميننفت خود تنھا به اندازه 

 و اتحاديه اروپا عليه ايران، قبل از اين که حکومت امريکاتيب، اين تحريم ھای غيرانسانی سازمان ملل و به اين تر

اسالمی را تحت فشار قرار دھد باعث بی کاری و گرانی و فقر و آسيب ھای اجتماعی در جامعه ايران شده است از اين 

ب و عدالت خواه و ھمه افراد انسان دوست، در رو، طبيعی که جنبش کارگری کمونيستی و ديگر جنبش ھای حق طل

عين حالی که بر سرنگونی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی با قدرت کارگران و ھمه آزادی خواھان جامعه 

 می کنند با صدای بلند نيز محاصره اقتصادی ايران و ھر کشور ديگری را که به به زيست و زندگی مردم تأکيدايران 

  .کوم نمايدلطمه می زند مح

 ٩٩، تأمين تأمينيک درصد «شعار اصلی کارگران صنايع فلزی در آخرين اعتراض شان در ھفته آخر سال گذشته، 

يا کارگران پااليشگاه آبادان، در ھنگام افتتاح فاز سوم پااليشگاه آبادان توسط احمد نژاد، . بود» درصد در حال مرگ

، سر داده بودند خشم کارگران به ويژه کارگران صنايع »ديکتاتورمرگ بر «و » دروغگو، دروغگو« چون ئیشعارھا

  .نفت از حکومت اسالمی را به نمايش می گذارند

 سال مبارزات کارگران عليه تھاجم ٩١با وجود اين ھمه بگير و به بندھا و وحشی گری ھای حکومت اسالمی، سال 

در اين مبارزات . و غيره گسترده تر شد» اجتماعی تأميناصالح قانون «و » اصالح قانون کار«حکومت تحت عنوان 

تشکل ھای کارگری از جمله سنديکای شرکت واحد، بازنشستگان تھران، بازنشستگان ذوب آھن اصفھان و غيره بيانيه 

ھم چنين کارگران با سی ھزار امضاء بر سر خواست افزايش دست مزدھا نيز . دادند و تجمع اعتراضی برگزار کردند

  .ند کردتأکيد

سال گذشته در دی ماه، تعدادی از مردم سنندج به ھمراه خانواده توانستند با دو ھفته تجمع و اعتراض شان شريف ساعد 

 نفر از فعالين کارگری عضو کميته ھماھنگی ۵، حکومت اسالمی ٩١ اسفند ١٧در . پناه و مظفر صالح نيا را آزاد کنند
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 الھی و حامد محمودنژآد و  می وفا قادری، سيد خالد حسينی، بھزاد فرجبرای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری به اسا

ھم اکنون شاھرخ زمانی با .  اسفند سال گذشته دستگير شد٢٠شريف ساعد پناه دوباره در . علی آزادی را دستگير کرد

 ١٩صراللھی با  سال حکم زندان، پدرام ن۶ سال حکم زندان، رسول بداغی با ۵ سال حکم زندان، محمد جراحی با ١١

کسانی چون .  با حکم اعدام در زندان ھستند٨٨ دی ۶ماه حکم زندان، و عبدالرضا قنبری به جرم شرکت در تظاھرات 

اخيرا دستگيری ھای گسترده ای .  وبالگ نويس در اھواز حکم اعدام دارند۵. لقمان و زانيار مرادی حکم اعدام دارند

ھم چنين شمار بسياری از . ت گرفته است و تعداد بی شماری زندانی شده انددر خوزستان، کردستان و آذربايجان صور

فعالين عرصه ھای مبارزات اجتماعی، دانش جوی، وبالگ نويس، نويسنده، روزنامه نگار، فعال محيط زيست، فعالی 

  . بايد ھمه زندانيان سياسی از زندان آزاد شوند. حقوق بشر، وکيل دادگستری و غيره در زندانند

در داخل کشور نيز ھر چه به مضحکه . در حال حاضر حکومت اسالمی ايران، در سطح بين المللی منزوی شده است

انتخابات رياست جمھوری و پايان عمر دولت احمدی نژاد، نزديک می شويم اختالفات در درون جناح ھا حکومتی به 

  .ژاد می گويد مرا تھديد کرده اندويژه جناح حاکم اصول گرايان به حدی باال گرفته است که احمدی ن

 نژاد که واپسين ماه ھای دوران رياست جمھوری خود را سپری می کند، روز دوشنبه دوم ارديبھشت،  محمود احمدی

 اند و  در جريان سخن رانی خود در شھر ھفتکل استان خوزستان، ادعا کرد که منتقدان او در داخل کشور تھديدش کرده

آن که به  نژاد، سپس در واکنش به اين منتقدان، بی  احمدی » .وت را زياد کنی پدرت را درمی آوريماگر ر« اند که  گفته

 در ئی تان را باال بزنيم، ديگر جا  ای از پرونده گوشه« کند، تھديد به افشاگری کرد و گفت که اگر   ھا اشاره نام و مقام آن

  ».بين ملت ايران نخواھيد داشت

» ھای پرونده«نژاد در استان خوزستان و تھديد دوباره به افشاگری درباره  ان محمود احمدی در واکنش به اين سخن

و » عدم صداقت«، »تشويش اذھان عمومی«مقامات حکومت ايران، حسن فيروزآبادی و حسين شريعتمداری، او را به 

ستاد نيروھای مسلح ايران، در س ئيھای داخل ايران، حسن فيروزآبادی، ر به گزارش خبرگزاری . بزدلی متھم کردند

برای سخن رانی » جوسازی« شنبه سوم ارديبھشت، منتشر شد، ضمن به کار بردن تعبير  ای ويژه که روز سه بيانيه 

. است» غيرقابل قبول و مايه تشويش اذھان عمومی«نژاد در استان خوزستان، گفت که اين سخنان  اخير محمود احمدی 

  .س جمھور ايران به اين شيوه سخن گفتن خود خاتمه دھدئيری کرد که رفيروزآبادی، اظھار اميدوا

نژاد کرده تا  شنبه سوم ارديبھشت روزنامه کيھان، به قلم شريعتمداری، حمالت شديدی به احمدی  اما سرمقاله روز سه 

» نگران«توصيف شده است که »  صداقت بی«و » زن بلوف «، »ترسو«س جمھورشان را فردی ئي که در آن رئیجا

  . ھای اطرافيان خود است افشای پرونده

ه ای منتقدان  نژاد در مورد پرونده حسين شريعمتداری، نمانيده خامنه ای در روزنامه کيھان، با اشاره به سخنان احمدی 

 ھا می  ند از آئيممکن است بفرما!  کنيد؟  ھا را اعالم نمی چرا نام و نشان آن... اگر ادعای شما واقعی است«: خود گفت

د ملت ئيفرما و ثانيا شما که با حرارت می . س جمھور ترسو نيازی نداردئيکه اوال بايد گفت ايران عزيز به ر! ترسيد 

  »!ترسيد؟  ھا خواھد زد، ديگر از چه می  توی دھن آن

ست، فھرستی که ا» مفسدان اقتصادی« نفره سخن گفته بود که متشکل از ٣٠٠ نژاد، پيش از اين نيز از فھرستی  احمدی

  .  خواھد آن را منتشر کند، اما تاکنون آن را منتشر نکرده است اوست و می» جيب«در 

چه کسانی با تزريق مبالغ کالن ارز به بازار، باعث آشفتگی بازار ارز «حسين شريعتمداری، با طرح اين پرسش که 

حمود احمدی نژاد را به صورت تلويحی به فساد متھم ، م»!التفاوت آن را به کدام کيسه ريختند و اندوختند؟ شدند و مابه

» ضايع«خود را » دستاوردھای«يت، مسؤول ھای آخر  نھايت به احمدی نژاد، ھشدار داد که در ماه  او، در . ساخته است

ود احمدی توان آن را ھشداری به محم بود که می » !پايان بزرگراه، با احتياط برانيد« چه عنوان سرمقاله نيز  نکند، چنان
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چرا که کل سران و مقامات و . ھم احمد نژاد و ھم شريعتمداری در مھم کردن ھمديگر به فساد حق دارند. نژاد تلقی کرد 

آقازارده ھا و ھمه ارگان ھای حکومتی، به فساد اقتصادی و دزدی و رشوه خواری آلوده اند و جنايات بی شماری نيز 

  !عليه شھروندان مرتکب شده اند

اما پيشاپيش، حتی .  را جانشين خود سازدئینژاد، در تالش است معاون سابق و فامی خود اسفنديار رحيم مشااحمدی 

بنابراين، . برخی از اعضای شورای نگھبان نيز اعالم کرده اند که اگر او خودش را کانديد کند رد صالحيت خواھد شد

احتماال . ه اطرافيان احمدی نژاد آينده خوشی ندارنداين موضع گيری ھای خصمانه طرفين به ھمديگر نشان می دھد ک

 که برخی چھره ھای شاخص جناح اصالح طلب حکومت که در اعتراض به تقلب آشکار ٨٨آن ھا نيز ھمانند سال 

س قوه قضائيه و سپاه غيره دستگير و زندانی شدند اين بار نوبت ئيس جمھور و شورای نگھبان و رئيرھبر و ر

   .ژاد، رسيده استطرفداران احمدی ن

در چنين شرايطی، طبيعی ست که طبقه کارگر ايران، مخالفت خودش با تحريم ھای اقتصادی ايران و تھديدھای نظامی 

 نمايد و تأکيداعالم کند و بر ھمبستگی طبقاتی کارگران در مبارزه عليه سرمايه داران و حکومت ھای سرمايه داری 

  .تی خود را در مقابل جامعه قرار دھدشعارھا و مطالبات و آلترناتيو طبقا

 رو، به لحاظ اقتصادی و به تبع آن اجتماعی،  توان به اين جمع بندی رسيد که سال پيش با اين قدر از شواھد و قرائن می 

 در چنين موقعيتی، اگر کارگران و محرومان و .در مجموع سالی متالطم برای کارگران و محرومان جامعه خواھد بود

ھای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی جامعه فکری به حال خودشان نکنند بی شک نه تنھا کسی به ھمه نيرو

به عبارت ديگر، تا . فکر آن ھا نيست، بلکه وضع اقتصادی، سياسی و اجتماعی شان بدتر از گذشته نيز خواھد شد

د صحنه سياسی و اجتماعی کشور نشود و روزی که طبقه کارگر به عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه، مستقيما وار

آلترناتيو طبقاتی خود را در مقابل کل جامعه قرار ندھد و جنبش ھای ديگر را با خودش متحد نکند انتظار بھبود شرايط 

  !موجود، انتظار عبث و بيھوده ای است

در . ود و بھبود زندگی استر وضع موجئيمبارزه مدوام با تورم و گرانی و فقر، بخش مھم تالش طبقه کارگر برای تغ

ھرگونه . واقع مبارزات اقتصادی طبقه کارگر بر عليه سرمايه داران جدا از مبارزه سياسی و اجتماعی آن ھا نمی باشد

مرز گذاری بين مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، نگرش رفرميستی و مکانيکی و غيرعلمی به مبارزه طبقاتی 

  . کارگران است

 افزايش دست مزدھا، موثرترين عرصه مبارزه متحدانه کارگران برای مقابله با گرانی و فقر در جامعه مبارزه برای

  . است و ای مبارزه بيپ از پيش صفوف کارگران را متحدتر و متشکل تر می کند

 ئیھانه و برپااما برای پيش برد متحدانه و آگاھانه مبارزه طبقاتی، طبقه سالح ديگری جز مبارزه متشکل و متحد و آگا

اعتصاب مھم ترين سالح طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه . تشکل ھای توده ای و حزبی خودش سالح ديگری ندارد

در محيط ھای کارگری و محالت فقيرنشين، ! در مقابل تعرض دايمی کارفرمايان و سرمايه داران و دولت آن ھاست

 شدن و متحد شدن و مبارزه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی کارگاه ھا، کارخانه ھا و در ھر جا امکان متشکل

بی شک، تشکل ھای مستقل فعالين . وجود دارد بايد تشکل ھای کارگری، به خصوص شوراھا را بايد به وجود آورد

کل ين بسيار سنگينی در متحد کردن و متشمسؤولکارگر و شبکه ھای ارتباطی رھبران و فعالين کمونيست طبقه کارگر، 

رمز پيروزی طبقه کارگر بر ھمه فشارھای اقتصادی . کردن کارگران و تعميق و گسترش مبارزه طبقاتی به عھده دارند

 اجتماعی به رھبری طبقه کارگر، در ھمين فعاليت - و سياسی سرمايه داران و به وجود آوردن زمينه انقالب سياسی 

يعنی بدون تشکل و سازمان دھی اعتراض و اعتصاب .  استھای پيگير اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی نھفته
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متحدانه و آگاھانه کارگران شاغل و بی کاران و محرومان و ستم ديدگان جامعه، راه برون رفت از بن بست ھای 

  !اقتصادی و سياسی و اجتماعی موجود امکان پذير نيست

 متحد و آگاھانه و سازمان يافته طبقه کارگر بتوان به به اين ترتيب، شرط اصلی اين است که با مبارزه طبقاتی متشکل و

يعنی در غياب مبارزه . بحران ھای موجود با سقوط کامل سرمايه داری و حکومت سرمايه داری اسالمی پايان داد

راتی جزئی در حاکميت پديد آيد، اما معضالت و مشکالت اقتصادی، سياسی، ئيطبقاتی طبقه کارگر در جامعه، شايد تغ

از اين رو، ضروری ست که ھمين امروز جنبش کارگری ايران، خودش . ماعی و فرھنگی جامعه پايان نخواھد يافتاجت

  !شايد فردا دير باشد. را به لحاظ نظری و عملی و تشکيالتی برای تحوالت سرنوشت ساز جامعه ايران، آماده کند

در جامعه سرمايه داری از آغاز تا به . ات است کرده است تاريخ جھان، تاريخ مبارزه طبقتأکيدچنان چه مارکس، 

ر ئيسرنوشت تغ. امروز، مبارزه طبقاتی بين طبقه بورژوا و طبقه کارگر مبارزه ای دايمی و تعطيل ناپذير بوده است

بنيادی جامعه به نفع آزادی و برابری و پايان دادن به استثمار انسان توسط انسان، در گرو پيروزی مبارزه طبقاتی 

  .ران بر عليه سرمايه داران استکارگ

  !پرتوان باد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران، زنده باد اول ماه مه

  ٢٠١٣ بيست و سوم آوريل - ١٣٩٢سه شنبه سوم ارديبھشت 

 

 


