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و  ،دنيای سرمایه داری امپریاليستی از ضرورتھای ملی

  . وحدت و منافع ملی حرف می زنند

حرف ھای مقامات دولت سرمایه دار ،در این ميان 

اینان چنين وانمود می كنند كه . در ایران نيز شنيدنی است

ھيچ ربطی به اقتصاد ایران ندارد و تاثير  بحران كنونی

گردانندگان بازار . چندانی بر حال و روز جامعه ما نمی گذارد

در شرایطی كه ھمه بورس ھای دنيا  ،سھام ادعا می كنند

و ” با ثبات“بورس ایران  ،دچار تالطم و بی ثباتی است

اما این حرفھا درست مثل ! باقی مانده است” قدرتمند“

دك ھراسانی است كه باید در دل تاریكی جلو سوت زدن كو

واقعيت اینست كه بحران مالی . برود و راه برگشت ھم ندارد

اقتصاد ایران از . اقتصاد ایران را ھم درگير كرده است ،جھانی

نظر سرمایه گذاری و بازار كامال وابسته به مراكز و منابع 

و  آیا كاھش شدید. اقتصاد سرمایه داری امپریاليستی است

ھيچ تاثيری بر اقتصاد نفتی ایران ندارد و  ،یكباره قيمت نفت

باعث كسری بودجه و اختالل در طرح ھای اقتصادی نخواھد 

شد؟ آیا شك دارید كه كارگران و زحمتكشان و به طور كلی 

باید بار این كسری بودجه را به دوش  ،توده ھای مردم

خت بكشند؟ آیا نمی دانيد كه به تعویق افتادن پردا

متوقف شدن  ،زدن از خدمات ناچيز اجتماعی ،دستمزدھا

طرح ھای عمرانی و محدود شدن ھزینه ھای آموزشی و 

نتيجه ناگزیر این كاھش درآمد نفتی  ،بھداشتی و عمومی

خواھد بود؟ شما حتی كافيست به جدول ارزش سھام در 

: بازار بورس ایران نگاه كنيد تا تاثير بحران جھانی را ببينيد

ن حاال ھمه شركت ھا و موسساتی كه در زمينه ھمي

و یا مواد  ،نمایندگی و ليسانس ،سرمایه گذاری و اعتبار

. افت ارزش دارند ،به بنگاه ھای خارجی وابسته اند ،اوليه

افت نكرده  ،فقط سھام مربوط به معادن و مواد خام داخلی

ی بنگاه ھا و شركت ھایی را كه ـــــخطر ركود و تعطيل. است

تباط و وابستگی نزدیكتری با بنگاه ھای اقتصادی بحران ار

امروز سران حكومت . د می كندـــتھدی, زده خارجی دارند

اسالمی در مورد طرح ھا و ابتكارھای خود برای ایجاد یك 

و ایجاد گروه ھای اقتصادی بين , نظام مالی ـ بانكی اسالمی

حران ھای و ب, المللی جدید برای فرار از اثرات بحران جھانی

اما واقعيت اینست كه عمق و . داد سخن می دھند, آتی

, گسترش بيشتر بحران نظام سرمایه داری امپریاليستی

تجزیه اتحادھا و بلوك بندی ھای موجود و ادغام و تشكيل 

گروه ھای جدیدی را برای یك رقابت شدیدتر و بيرحمانه تر 

قتصادی اینھا فقط گروه ھا و بلوك ھایی ا. باعث خواھد شد

نيستند؛ بلكه دنيا با صف بندی ھای سياسی و نظامی و 

نيروھایی مثل , این وسط. دیپلماتيك جدید روبرو خواھد شد

سریعتر از آنچه فكرش را , دولـــت سرمایه دار حاكم بر ایران

بكنيد مجبور به انتخاب بلوك و گره زدن سرنوشت خود با این 

در این اوضاع و با این     .یا آن گروھبندی جھانی خواھد شد

یا , شاید خيلی ھا فكر كنند كه احيای وضعيت گذشته, دورنما

باالخره از وضع بی , بيرون آمدن سرمایه داری به ھر طریق

چون اگر ركود بزرگ بر اقتصاد . ثبات كنونی بھتر خواھد بود

طبقه كارگر و زحمتكشان بيشتر در معرض , دنيا حاكم شود

یعنی ھمين لقمه . ج قرار خواھند گرفتخطر بيكاری و اخرا

نانی ناچيزی كه به ھزار مشقت و اما و اگر به دست می آید 

ھم مثل ماھی از دستمان ليز خواھد خورد و آھی در بساط 

مطمئن . اما این نھایت خوشخيالی است. باقی نخواھد ماند

باشيد كه ھر تالش بلوك ھای بزرگ سرمایه داری برای 

با تالش ھای مخرب و مرگبار برای , مجدددستيابی به رونق 

با تبدیل كارگران و زحمتكشان و , از ميدان به در كردن رقيبان

به گوشت دم توپ در جنگھای ” خودی“ستمدیدگان بلوك 

ارتجاعی و كشيدن شيره جان آنان به حداكثر تحت عنوان 

نظــــام سرمایه . ھمراه خواھد بود, ”منافع ملی و ھمگانی“

یاليستی تا به حال دو جنگ بزرگ جھانی و شمار داری امپر

زیادی جنگ ھای منطقه ای و نيابتی را برای حفظ و گسترش 

این ھم نھایت خوشخيالی . منافعش در كارنامه خود دارد

است كه فكر كنيم دیگر امكان تكرار جنگ ھای مخرب و بزرگ 

تحت سرمایه داری از ميان رفته است و قدرت ھای سرمایه 

كاركرد , جنون و بی منطقی. ه سر عقل آمده اندب, داری

  .  طبيعی این نظام است

نه , این بحران! و باالخره از نكته مثبت این بحران بگویيم

فقط زیانبار بودن ادامه حيات این نظام استثمارگر را به شمار 

ھر چه بيشتری از اھالی دنيا گوشزد می كند و بسياری را 

بلكه باعث می , اسی می اندازدبه فكر پيدا كردن راه حل اس

توسط مرزھای ملی و  ی کهشود كه كارگران و زحمتكشان

این مرزھا را كمرنگ , تقسيم شده اند قومی در سراسر دنيا

كاركرد بحرانی و . تر از پيش ببينند و بيشتر به فكر ھم بيفتند

زمينه را برای درك , ی سرمایه داریــــام بين المللـمخرب نظ

و بسط معنا و اھميت , واحد و جھانی كارگرمفھوم طبقه 

اما این فقط . حياتی انترناسيوناليسم پرولتری فراھم می كند

برای تبدیل این گرایش و زمينه . یك زمينه سازی عينی است

پيشروان طبقه , به یك جزء حياتی از آگاھی انقالبی طبقاتی

ندتر ل فعالتر و نقشه مــــوری و عمــارگر باید در عرصه تئــك

ظاھر شوند و رشته ھای پيوند ميان كارگران و زحمتكشان و 

ستمدیدگان را در جریان مبارزات طبقاتی و انقالب اجتماعی 

و دورنمای انقالب جھانی محكمتر  در راستای ھدف

  .ببافند
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 چه کسی مسئول سوانح کاری است؟ 

 

  

 

 

ھزار کارگر  ٢۵در ایران ھر سال حدود , طبق آخرین آمار 

. در نتيجه سوانح کاری، کشته یا زخمی و معلول می شوند

این یعنی به ھم خوردن . کارگر در روز ٧۵این یعنی حدود 

بخش عمده . خانوار کارگری در ھر روز ٧۵وضع زندگی 

سوانح کاری در صنایع، به ویژه صنعت ساخت و ساز اتفاق 

ای را به  روزی نيست که به چشم خود بروز سانحه. می افتد

ھنگام گود برداری، حفر چاه، ترميم فاضالب، خاک برداری، 

کار روی داربست و جرثقيل، قير ریزی معابر و امثالھم نبينيم 

غير از بخش ساخت و ساز، معدن نيز . یا خبرش را نشنویم

باز ھم آمار نشان . مرتبا قربانيان زیادی از کارگران می گيرد

سال  ٦. سيری صعودی داردمی دھد که وقوع سوانح کاری، 

پيش، تعداد کارگرانی که گرفتار سوانح کاری شده بودند 

ماجرای . ھزار نفر ٢۵ھزار نفر بود و حاال باالی  ١٦حدود 

ریزش ساختمان در سعادت آباد، شاید به خاطر این که به 

بھانه ای برای رقابت ھا و دعواھای درونی حکومت تبدیل 

اما از این نوع وقایع به شکل . شد، بازتابی عمومی پيدا کرد

روزمره در گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد و آب از آب 

بسياری از سوانح کاری که در مناطق دور . تکان نمی خورد

افتاده و محيط ھای کاری دور از چشم اتفاق می افتد حتی 

به عالوه، تلفات و . به شکل عدد به آمار ھم راه نمی یابد

ر بر طبقه کارگر وارد می آید به سوانح لطماتی که حين کا

مشاغل پر خطر و محيط ھای آلوده، . کاری محدود نمی شود

کاھش . نوعی مرگ تدریجی و فرسایشی را به ھمراه دارد

طول عمر کارگران در این مشاغل، در ھيچ ارزیابی رسمی و 

در ھيچ ستون آمار دولتی جای نمی گيرد و به عنوان تلفات و 

 ١٠از نظر نظام سرمایه داری، . نمی شود لطمات محاسبه

. سال بيشتر یا کمتر از عمر یک فرد کارگر، اھميتی ندارد

برای سرمایه داری بيرحم و خونسرد مھم اینست که 

ھميشه نيروی کار آماده و ارزان برای استثمار شدن در بازار 

  .کار وجود داشته باشد

ه چند یک مشکل ارائه آمار اینست که انسان ھا را ب   

در روز، ھرگز نمی  ٧۵در سال و  ٢۵٠٠٠. رقم خالصه می کند

تواند فاجعه ای انسانی که ھر لحظه در حال وقوع است را 

به روشنی بازتاب دھد و بار سنگين اش را به ذھن 

معنی این فجایع را اعضای . خوانندگان آمار منتقل کند

خانواده و یاران کارگران قربانی در محيط کار، عميقتر درک 

ده عاطفی و مادی آنان ھستند که نتایج خرد کنن. می کنند

. ھر سانحه را بر امروز و فردای خویش احساس می کنند

آنان ھستند که از کابوس تھدید دائمی حين کار، بيشتر آزار 

مشکل دیگری که در آمار وجود دارد، ناگفته ماندن . می بينند

: انگار ھمين است که ھست. علل بروز این سوانح است

در آمار، نامی از . دیگر امسال این تعداد، سال آینده تعدادی

نظام و شيوه و مناسباتی که کار تحت آن انجام می گيرد، 

در آمار، پای ھيچ طبقه و قشری که وقوع . برده نمی شود

. این سوانح کاری را اجتناب ناپذیر می کند به ميان نمی آید

انگار کارگری که . انگار سانحه و کار، الزم و ملزوم یکدیگرند

رفته، بر سرش منت گذاشته، به او کاری مورد لطف قرار گ

و سوانح کاری را به » پای لرزش ھم بنشيند«داده اند باید 

  . جان بخرد

سوانح کاری از کجا ناشی می شود؟ علت  واقعيت چيست؟

اساسی وقوع این سوانح کاری بيشمار و دائمی، ھدف و 

شيوه ای است که نظام سرمایه داری و باندھای سرمایه 

. ، در روند کار و توليد دنبال می کنند)یا خصوصی دولتی(دار 

آنھا . آنھا به دنبال کسب سودھای بيشتر و سریعتر ھستند

می خواھند تا آنجا که امکان دارد ھزینه ھای توليد را کاھش 

دھند که این شامل پرداخت دستمزد و سایر ھزینه ھای 

ھر چه شدت کار و سرعت کار . نگھداری کارگران ھم ھست

ران در یک روز کار بيشتر باشد، محصول بيشتر و سریعتر کارگ

توليد خواھد شد؛ یا انجام پروژه ھا کمتر طول خواھد کشيد؛ 

حتی در . و نتيجتاً ھزینه ھای کارفرما ھم کمتر خواھد شد

پروژه ھای ساختمانی و راھسازی که به دست مقاطعه کار 

دھند، سپرده شده است و قاعدتاً کار را ھر چه بيشتر کش ب

سود بيشتری به جيب می زنند ھم از شدت و خطرات کار 

چون در اینجا نيز بخش بزرگ سود را . کاسته نمی شود

مقاطعه کار از قيمت سازی مواد اوليه و مصالح به دست 

در . می آورد تا از تقلب در پرداخت چند ماه دستمزد کارگران

و مواد اینجا اگر کار را کش می دھند برای اینست که مصالح 

اوليه ای که قبالً خریداری و انبار شده را فردا به قيمت 

طول دادن کار، . حساب کنند) یعنی چھار ال پھنا(تورمی روز 

چيزی از پر مخاطره بودن آن برای کارگران موقت، بی حقوق 

و اکثرا مھاجری که از امکانات و استانداردھای ایمنی بی 
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ان قربانی سانحه را اکثریت کارگر . اطالعند، کم نمی کند

تشکيل می دھند و این  ٣٠تا  ٢۵جوانان در فاصله سنی 

اینھا ھمان جوانانی ھستند که انرِژی و قدرت . اتفاقی نيست

کار سریعتر و شدیدتر را دارند و در عين حال، انگيزه و نياز به 

تشکيل خانواده، آنان را به   کسب دستمزد بيشتر در شرایط

  . می کشاندسوی مشاغل پر مخاطره 

در مورد سوانح در پروژه ھای پيمانکاری و کارگاه 

ھای کوچک زیر استاندارد ھيچ حرفی نمی توان زد؛ زیرا عدم 

ھای »استاندارد«رعایت اصول ایمنی جزء مشخصات و 

اما در مراکز توليدی بزرگتر و در مشاغل ثابت و . آنھاست

دليل  به این. قانونمند ھم سوانح کاری بسياری رخ می دھد

ساده که حفظ شرایط مناسب برای ایمنی کارگران و انجام 

نظارت و مراقبت منظم برای تضمين سالمتی و بھداشت در 

این ھم جزء ھزینه ھایی است که . محيط کار، ھزینه بر است

سرمایه داران به ھر شکل ممکن از آن می زنند و محدودش 

رفتن ، باال »صرفه جویی«بدون شک نتيجه این . می کنند

  .ریسک وقوع سوانح است

در نظام استثمار سرمایه داری، کارگری شایسته 

از . پاداش و امتياز است که سریعتر و شدیدتر از بقيه کار کند

نظر سرمایه داران، کارگر خوب کسی است که مثل ماشين 

. و مثل ماشين کار کردن یعنی بی فکر کار کردن. کار می کند

با این ھمه مشغله و ! کار کند؟ نه آیا کارگر می تواند بی فکر

گرفتاری و گره ھای ریز و درشتی که در زندگی کارگر و 

خانوار کارگری وجود دارد، با این ھمه تبعيض و تحقير و بی 

عدالتی روزمره، با شنيدن وعده پاداش در روزھای 

تنگدستی، و باالخره با رقابتی که کارفرما در ميان کارگران 

پس دیگر جایی ! می شود بی فکر بود؟دامن می زند، مگر 

  . برای دقت و احتياط و تامل باقی نمی ماند

اما ھمين حقایق ساده در مورد سوانح کاری را    

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و دستگاه مغز شویی اش، 

کافيست نگاھی به تبليغات . فریبکارانه مخدوش می کنند

اشاره به . يندازیدتلویزیونی وزارت کار جمھوری اسالمی ب

این نکته ھم مھم است که دستگاه تبليغاتی جمھوری 

اسالمی معموال در زمينه ھایی به ساختن کارتون ھای کوتاه 

مھم اقدام می کند که یک مساله ) یا نقاشی ھای متحرک(

مطرح باشد و حکومت واقعا نياز به  اجتماعی و فراگير

 به ھنگام مثال. اذھان عمومی را احساس کند" پيچاندن"

و » اوباش«کارتون ھای ضد » طرح امنيت اجتماعی«شروع 

یا در مورد معضل . را دیدیم» عليه سی دی فروش ھا«

حاال ھم در کارتون ھای مربوط به سوانح . ترافيک و علل آن

کاری، کارگران خودسر، دیوانه، شرور و بی خيالی را به ما 

يه کارگران را به نشان می دھند که ھنگام کار مرتباً خود و بق

در این کارتون . خطر می اندازند و چوبش را ھم می خورند

ھا، معموال سرکارگر و مھندس و کارفرمایی وجود دارد که 

برای کارگران دل می سوزاند، به کارگران متخلف و بی 

در این کارتون . احتياط تذکر می دھد یا آنان را تنبيه می کند

ارد که به عنوان عامل سوم ھا، نماینده وزارت کار حضور د

را » اول ایمنی، بعد کار«، شعار )جدا از کارگر و کارفرما(

تقریبا در ھيچيک از این کارتون ھا، گناھی به . تبليغ می کند

تنھا در یک مورد، فردی . گردن کارفرما و سرمایه دار نيست

باید ھم ! بساز بفروش به عنوان مقصر معرفــی می شود

ارتون ھا به سفارش وزارت کار جمھوری این ک. چنين باشد

یعنی در واقع، وزارت ویژه سرمایه : اسالمی توليد شده اند

اگر قرار باشد . داری دولتی و خصوصی در جمھوری اسالمی

یا » ایران خودرو«که در این کارتون ھا، مثال فالن مسئول 

فالن کارفرما در شھرداری، مقصر معرفی شود که تيشه به 

بنابراین به جای ارائه تصویرھای . ــان زده اندریشه خودشــ

واقعی از کارفرمایان و سرکارگرانی که بر سر کارگران فریاد 

می کشند و به آنان فرمان می دھند که سریعتر و شدیدتر 

کار کنيد، کاریکاتوری از یک کارگر ساختمانی خل وضع را 

دارد و روی » مرد عنکبوتی«نشان می دھند که عشق 

یا به جای نشان دادن . پشتک و وارو می زندداربست 

عواملی که باعث بروز فجایعی مانند ریزش ساختمان در 

سعادت آباد و مرگ چندین کارگر جوان شد، کارگر قلدر و بی 

عقلی را نشان می دھند که برای لجبازی با مھندس ناظر، 

دیوار باربر را با پتک فرو می ریزد و باعث ریزش کل ساختمان 

ھدف از ساختن این . ون شدن کارگران می شودو مدف

کارتون ھا اینست که عامه مردم، نظام حاکم را به عنوان 

دولت . مقصر واقعی وعلت العلل این فجایع تشخيص ندھند

سرمایه دار با این تبليغات مزورانه، ھم آتش نفرت و 

نارضایتی مردم نسبت به استثمارگران و شيوه ھای حيوانی 

د توسط آنھا را فرو می نشاند، و ھم حس به جيب زدن سو

یعنی طبقه (اتحاد و ھمبستگی نسبت به قربانيان این نظام 

کارگری که مرتباً توسط سوانح کاری و مخاطرات دائمی 

این ھمان ھدفی است . را تضعيف می کند) تھدید می شود

که نظام سرمایه داری حاکم بر ایران در دوران رژیم شاه ھم 

در آن دوره که تبليغات تلویزیونی ھنوز به  .دنبال می کرد

اندازه امروز فراگير نبود، رادیو ایران درست ھمزمان با 

ساعت تنفس ناھار در کارخانه ھا، نمایش ھای کوتاھی 

. پخش می کرد که عيناً محتوای ھمين کارتون ھا را داشت

چرا ھر بالیی ھست باید «: عنوان این نمایش ھا چنين بود
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و در پایان ھم چنين نتيجه گيری می » بياد؟ سر من کارگر

  »!ھمه بالھا سر من کارگر بی احتياط مياد«: شد

یکی از چيزھایی که مردم باید بدانند اینست که    

سازندگان این کارتون ھا ھيچ شناختی از سانحه کاری 

ندارند؛ و به طور کلی با زندگی کارگری و مصائب و مسائل 

این ھر چقدر ھم که خود را ھنرمند بنابر. کارگری بيگانه اند

بدانند و از خود ذوق ھنری نشان دھند، در نھایت مزدورانی 

بيش نيستند که برای کسب درآمد، دروغ تحویل جامعه می 

اینان یک قشر نازک از متخصصان دست پرورده . دھند

سازمان صدا و سيما ھستند که با بستن قراردادھای چند ده 

منيت کامل زیر سایه دولت سرمایه ميليونی و در رفاه و ا

شاید رایج ترین سانحه کاری برای این . داری کار می کنند

مزدوران، واژگون شدن فنجان از روی ميز کامپيوتر و ریختن 

اینان از . شير قھوه داغ به روی شلوار تميزشان باشد

سقوط، خفگی، سوختگی، قطع عضو و قطع نخاع ھيچ 

ن این کارتون ھا نيز معموال سفارش دھندگا. تصوری ندارند

شاید . سانحه کاری را به شکل آمار و ارقام می شناسند

مھمترین سانحه کاری که می تواند برای خود اینھا اتفاق 

بيفتد، زمانی است که توده ھای کارگر در محيط کار و در 

برابر نھادھای دولتی سر به اعتراض و شورش بر می دارند 

اینھا ھمه می تواند . لی می دھندو احيانا ایشان را گوشما

موضوع نمایش ھا و دیگر آثار ھنری باشد که طبقه کارگر در 

آینده در افشای نظام ستم و استثمار سرمایه داری خواھد 

  .ساخت

خالصه اینکه، کاھش سوانح کاری و تبدیل آن به چيزی 

نھاد، در گرو دگرگونی » سانحه«که واقعا بتوان بر آن نام 

و این ھيچ . ھای حاکم بر روند کار است اھداف و روش

معنایی ندارد مگر نابودی نظام سرمایه داری با ھمه نھادھا 

  .و قوانين و افکار و دیدگاھی که آن را نمایندگی می کند

  

در » ...تاثير جھانی سازی«مقاله  :یک توضيح ضروری
تھيه شد و در » تریبون زن«ستون روبرو، برای انتشار در مجله 

بر مبنای قول و قراری که . این مجله به چاپ رسيد ٦شماره 
گذاشته بودیم، بعد از انتشار » تریبون زن«از قبل با مسئولين 

  .به درج این مقاله در بولتن خود اقدام کردیم ٦شماره 
  عی از فعالين کارگریجم ـ 

  
  
  
  
  

 

 تاثير جھانی سازی و نئوليبراليسم اقتصادی  

  * بر كار و زندگی زنان
  

  

  

 

  

  

متنی كه می خوانيد با استفاده از نكات مقاله ای *

. تھيه شده كه منبع آن مطالعات ميدانی بوده است

موضوع این مطالعات ميدانی، تغيير و تحوالتی است 

و تھاجم " جھانی سازی"كه در نتيجه گسترش 

صورت گرفته  زنان كارگرسرمایه داری در شرایط 

لعات در آن باید توجه داشته باشيم كه این مطا. است

گروه از كشورھای تحت سلطه سرمایه داری 

امپریاليستی انجام شده كه سال ھاست اشكال 

سازماندھی و فعاليت سندیكایی كارگری را تجربه می 

نتيجه گيری ھای پایانی مقاله، بر این پایه قرار . كنند

  .دارد

  

در دو دھه گذشته، نئوليبراليسم سرمایه داری به 

اقتصادی و سياسی در اغلب حكومت ھای گرایش مسلط 

كشورھای تحت سلطه امپریاليسم تبدیل شده است؛ چه 

آنھا كه آشكارا خود را راست معرفی می كنند و چه حكومت 

این گرایش، معنایی . به چھره زده اند" چپ"ھایی كه نقاب 

جز تھاجم لجام گسيخته به سطح معيشت طبقه كارگر با 

 بردن سودھای سرمایه داری ھدف تشدید استثمار و باال

نگاھی عميقتر به وضع موجود نشان می دھد كه . ندارد

عملكرد نئوليبراليسم كامال تحت تاثير تقسيم بندی جنسيتی 

  .طبقه كارگر و كل جامعه قرار دارد

در دو دھه اخير كه كاھش نرخ سودھا و پر رنگ 

شدن روند ركود در اقتصاد جھانی را شاھدیم، نظام سرمایه 

كردن بازار كار را به اجراء گذاشته " منعطف"داری سياست 

را گرفت  زنان كارگراین سياست، قبل از ھمه گریبان . است

سال پيش،  ٢٠از حدود . و سپس ھمه كارگران را در بر گرفت

طور كلی مشاغل بيشتر صورت پيمانی و موقتی به خود  به



)JAFK(جمعی از فعالين کارگری   ٢بولتن شماره 

 ٧ 

گرفت و در واقع ما شاھد گسترش مشاغل بدون قرارداد، و 

از آنجا كه زنان كارگر . خارج از قوانين و مقررات كار، بودیم

آماج اصلی این امر بودند، جنبش كارگری با جھت گيری 

. دمردانه و مردساالرانه اش، اھميت چندانی به مساله ندا

" صندوق بين المللی پول"سپس برنامه تعدیل ساختاری كه 

دیكته كرده بود به شكل گسترده به اجراء درآمد و بازار كار را 

  .به شدت تكان داد

سياست بازخرید را . بازخریدھای گسترده آغاز شد

اول از ھمه، از زنان كارگر آغاز كردند و شرایط كاری زنان نيز 

خش ھای توليدی و خدماتی كه در آن ب. بسيار ناجور شد

بيشتر از نيروی كار زنان استفاده می شد، شيوه ھای 

مشاغلی نظير . مقاطعه كاری و استخدام پيمانی رواج یافت

ماشين نویسی و دستياری در دفاتر را عامدانه بی اھميت و 

دست و پا گير معرفی كردند تا سياست بازخرید و اخراج زنان 

این بازخریدھا و اخراج ھا به معنی  اما. را موجه جلوه دھند

بلكه سياستی . حذف كامل نيروی زنان از این مشاغل نبود

آگاھانه بود تا نيروھای جدید و جوانی را از ميان زنان بر 

اساس قراردادھای جدید، با دستمزد پایينتر، شرایط كاری 

در . سخت تر، بدون مزایا و ھزینه ھای اضافی، استخدام كنند

اما . ھا، با كاركنان زن موجود دوباره قرارداد بستند مورد بانك

این بار، عمال در سطح یك كارمند تازه استخدام شده و بدون 

  .مزایا و امتيازات رتبه كاری

یك شيوه دیگر بازخرید زنان كارگر یا تبدیل آنان به 

شاغلين خارج از قوانين و مقررات كار، استفاده از موارد 

این موارد بھترین توجيه را . بود ه داریازدواج، بارداری و بچ

در اختيار كارفرما قرار می داد تا بر پایه ارزش ھای 

یعنی به سر خانه " جایگاه اصلی اش"پدرساالرانه، زن را به 

این بازخریدھای ناعادالنه و تبعيض . و زندگی اش باز گرداند

آميز، فقر و فالكت زنانی را كه نيازمند حمایت اقتصادی در 

ران بارداری و بچه داری بودند، تشدید كرد و به طور كلی دو

  .به حقوق زنان كارگر ضربه زد

منعطف كردن نيروی كار زنان با حمایت بنابراین 

یكی از شعارھای . انجام گرفته است ایدئولوژی مردساالر

بر این اساس، زنان . است" نان آور بودن مرد"این ایدئولوژی، 

كمك "ب نمی شوند؛ بلكه فقط كارگر، كارگر واقعی محسو

این ایدئولوژی، كار زنان را بی ارزش . نان آور خانه اند" حال

تبليغ چنين توجيھاتی برای بازخرید و یا اخراج . جلوه می دھد

كارگران زن، ابزاری در دست سرمایه داری است تا 

اخيرا نھادھا و رسانه ھای . اعتراضات كارگری را مھار كند

تبليغ می كنند كه نرخ كاریابی و استخدام طبقه حاكم، چنين 

اما ھمين . زنان سریعتر از ھمين نرخ در مورد مردان است

با : نھادھا و رسانه ھا از دليل این مساله حرفی نمی زنند

افزایش مشاغل پيمانی و خارج از چارچوب قوانين كار، شمار 

زنان برای تامين معاش . مطلق مشاغل افزایش یافته است

ون شك و تردید مشاغل شدیدا بی ثبات را می خود، بد

این در حالی است كه مردان نسبت به زنان، بيشتر . پذیرند

در حال حاضر، نرخ جذب كارگران . شغل دارند" حق انتخاب"

در مشاغل خارج از قوانين كار بيشتر از مشاغل رسمی 

باید . است و در این ميان، سھم زنان بيشتر از مردان است

آماری كه در این زمينه در دست است، موارد  توجه داشت،

و كارھایی كه برای انجام به خانه آورده " استخدامی -خود"

  .می شود، را در بر نمی گيرد

ل حاضر، بيشتر زنانی كه درگير مشاغل خارج حادر 

از چارچوب قانون كار ھستند در بنگاه ھای كوچك زیر ده نفر 

يروی زنان به محيط این یعنی كشيده شدن ن. فعاليت دارند

ھا و فعاليت ھای محدود، و البته افزایش فشارھای روحی 

در ميان زنان بر اثر فقدان اعتماد به نفس و ترس از بيكار 

این فشارھای روحی به یك مشكل جدی اجتماعی . شدن

به . تبدیل می شود و كل جامعه را تحت تاثير قرار می دھد

طوط توليد، نيروی كار عالوه، با خودكار شدن ھر چه بيشتر خ

در بخش صنایع محدودتر می شود و در مقابل، نيروی كار در 

مشاغل زنان در بخش . بخش خدمات گسترش می یابد

خدمات، معموال بی ثبات تر و كم دستمزدترند و آنان را در 

این نوع . مقابل آزار و استثمار جنسی، آسيب پذیرتر می كنند

این كارگران " زنانگی"د بر مشاغل، زمينه بيشتری برای تاكي

در ایران با . و سوء استفاده جنسی از آنان را ایجاد می كنند

به ویژه جوانان (نمونه ھای بھره كشی جنسی از زنان كارگر 

در كارگاه ھای كوچك، در مشاغل پيمانی در ) و نوجوانان

دفاتر شركت ھا، یا به ھنگام  خدمتكاری در خانه ھا و 

اما در كشورھای شرق آسيا، نيروی . یيمادارات، كامال آشنا

كار زنانه در بخش خدمات مستقيما به سوی صنعت سكس 

تا  ٣٠بسياری از زنان مزدوج در سنين بين . رانده می شود

مشغول به كار " اتاقك تلفن"سالگی در بخش موسوم به  ٤٠

آنان مجبورند از طریق مكالمه تلفنی، مشتریان . می شوند

سود این كار به جيب . ی ارضاء كنندمرد را از نظر جنس

شركت ھای واسطه كه این زنان را استخدام كرده اند و البته 

به جيب شركت ھای ارتباطات تلفنی می رود كه برای این 

تعداد زیاد دیگری . قبيل مكالمات، نرخ باالیی تعيين كرده اند

از ھمين زنان مزدوج كه با یك شماره مشخص می شوند، به 

مردان در كافه ھا استخدام " ھم صحبت"و " دمھم"عنوان 

به " تفریح"بارھا پيش آمده كه مردان كارگر برای . شده اند

كافه ای رفته اند و شماره ای را انتخاب كرده اند، و در كمال 

یعنی ھمان . ناباوری مشتری ھمسر خود شده اند

ھمسرانی كه برای تامين معاش خانواده خود و افزایش 
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اما تا وقتی كه . گان مجازات شوندبه حكم ستمدید

جنایتكاران بزرگ ھنوز بر مسند قدرتند و به ستم و استثمار و 

فریبكاری ادامه می دھند، فراموش نكردن و نبخشودن 

یادآوری كشتار سال   .جنایات، اھميت ویژه ای پيدا می كند

و بازگو كردن علل وقوع آن برای نسل ھای بعدی،  ١٣٦٧

  . مروز مردم را محكمتر و عميقتر می كندانگيزه مبارزاتی ا

كشتار ھزاران زندانی سياسی كه سال ھا از 

اسارت و محكوميتشان می گذشت به دستور مستقيم 

این زندانيان در محاكمه ھای . سران رژیم اسالمی انجام شد

دقيقه ای، به جرم پایداری بر نظرات ایدئولوژیك و  ٢ – ٣

به نمونه  ١٣٦٧كشتار  .سياسی شان، محكوم به مرگ شدند

و نمادی از ماھيت ارتجاعی، ضد مردمی و اصالح ناپذیر 

ھمه مقامات، ھمه رھبران . جمھوری اسالمی تبدیل شد

جناح ھای آن زمان و دوره ھای بعد رژیم، در آن جنایت شریك 

یا  ۶٧امروز، در سال " اصالح طلبان"و" اصولگرایان. "بودند

بودند؛ یا توجيه گر مطبوعاتی خود بازجو و حاكم شرع و جالد 

  .و منبری و رسانه ای آن كشتار

در یك دوره چرخش و گذار تاریخی انجام  ٦٧كشتار 

جنگ ارتجاعی ایران و عراق در شرایطی پایان می . گرفت

یافت كه ضعف و از ھم گسيختگی به صفوف رژیم راه یافته 

 بود و بسياری از حاميان و پایه ھای جمھوری اسالمی از آن

معموال در ھمين دوره ھای چرخش و . روی برگردانده بودند

گذار است كه خطر بی ثباتی، رژیم ھا را تھدید می كند و آنھا 

كشتار زندانيان سياسی در . را به چاره جویی بر می انگيزد

بخشی از تدابير رژیم اسالمی برای فرار از بی  ٦٧سال 

ان مبارز جمھوری اسالمی نمی خواست كه ھزار. ثباتی بود

زندانی در پایان دوران طوالنی محكوميشان به جامعه 

جمھوری اسالمی نمی . برگردند و باعث درد سر شوند

خواست در فردای یك جنگ خانمانسوز و بيھوده، و نوشيدن 

اما در . جام زھر شكست، در انظار عمومی ضعيف جلوه كند

 این ميان، آنچه مشوق و یاور رژیم اسالمی در انجام این

جنایت بزرگ شد، سكوت معنی دار قدرت ھای امپریاليستی 

آمریكا و اروپا كه . و رسانه ھای بين المللی در این مورد بود

خاتمه جنگ و موضع ضعيف جمھوری اسالمی در آن مقطع را 

فرصت بسيار مناسبی برای دست یافتن به امتيازات و 

ز قراردادھای پر سود با ایران می دیدند، آن روزھا نه ا

مبارزه "و " دمكراسی"حرفی می زدند و نه از " حقوق بشر"

این یك بده بستان آگاھانه ميان جمھوری ". با تروریسم

  ..اسالمی و شریكان و حاميان بزرگ بين المللی اش بود

جمھوری اسالمی از زمان برمال شدن این جنایت در 

ھمان سال، ھمه تالش خود را به كار برد تا داد خواھان و در 

رجه اول، بازماندگان آن جانباختگان و بقيه خانواده ھای د

آنان را تھدید . زندانيان سياسی را از افشای كشتار باز دارد

. اما در این كار موفق نشد. به زندان و شكنجه و قتل كرد

و تالش برای مشخص كردن گورھای  ٦٧اعتراض به كشتار 

یك موضوع پنھان و جلوگيری از تخریب مزار جانباختگان، به 

رژیم ھر كاری كه می . دائمی مبارزه سياسی تبدیل شد

توانست كرد كه ابعاد این جنایت پوشيده بماند اما شكست 

خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا دھان مردم را ببندد 

اما شكست خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا تاریخ این 

ال ھای بعد و در س. ماجرا را فراموش كند اما شكست خورد

كه شكاف ھای درونی جمھوری اسالمی گشوده تر شد و 

جناح ھا به جان ھم افتادند و گروھی ادعای اصالح طلبی 

كردند، برخی از روشنفكران حكومتی به مردم گفتند كه بھتر 

! است آن جنایت را فراموش نكنند، اما جنایتكاران را ببخشند

ذشته و امروز پاسخ اما از نيروھای انقالبی و مبارزان نسل گ

  .فراموش نمی كنيم و نمی بخشيم: شنيدند كه

بيست سال از كشتار زندانيان سياسی در سال 

این در حالی است كه حكومت اسالمی به . می گذرد ١٣٦٧

بازگشت به ارزش ھای "تشدید سركوب روی آورده، وعده 

را می ) یعنی ھمان سطح از سركوب و خفقان" (١٣٦٠دھه 

باز ھم نشانه ھای ضعف و شكاف، باز ھم نشانه ھای . دھد

اما این بار دست و . دوران گذار و بی ثباتی، پيدا شده است

بال جمھوری اسالمی در سركوب و كشتار، عليرغم خواسته 

با وجود . است ٦٧ھا و تصوراتش، بسيار بسته تر از سال 

م آشكارا حمایت و سكوت اربابان امپریاليستش را در این، رژی

تنھا راه . برابر جنایاتی كه در آستين دارد، گدایی می كند

مقابله با این جنایات، پایداری در راه، كوتاه نيامدن از خواسته 

ھا و اھداف اساسی مردم، افشای ھمه جانبه حيات 

بی سراسر ستمگری و استثمار رژیم، اتكاء به نيروی انقال

توده ھا، و دل نبستن به وعده ھا و شعارھای سرمایه داری 

برای انقالب كردن، برای كسب رھایی، . بين المللی است

  .برای پيروز شدن، نه فراموش می كنيم نه می بخشيم

  

  

  

  



)JAFK(جمعی از فعالين کارگری   ٢بولتن شماره 

 ١٠ 

 طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت 

  چه به سر ما خواھد آورد؟

  

  

  

  

  

این روزھا رئيس جمھور اسالمی در ھر فرصتی از طرح         

به قول خودشان می خواھند . تحول بزرگ اقتصادی می گوید

این یك . یك بسته كامل اقتصادی را در مقابل جامعه باز كنند

آش كشك . نيست بلكه اجباری است” بسته پيشنھادی“

این بسته قرار است یارانه و گمرك و بانك و بيمه . خاله است

ا ھماھنگ كند به نحوی كه سودھای كالن و نرخ رشد باالی ر

اقتصادی برای نظام سرمایه داری در ایران و سرمایه گذاران 

فقط دست ” بسته اجباری“این , در واقع. خارجی تامين شود

پخت حكومت اسالمی نيست بلكه در چارچوب ھمان طرح 

ھای اقتصادی است كه صندوق بين المللی پول و بانك 

ی به كشورھای مختلف دیكته كرده اند و اجرای جھان

موثرشان شرط پذیرفته شدن در سازمان تجارت جھانی 

اگر می خواھيد نتایج عملی این بسته را برای توده . است

برای كارگران و زحمتكشان جامعه ببينيد , ھای مردم

كافيست نگاھی به وضعيت فالكتبار و وخيم شمار زیادی از 

ھمين . آسيا و آمریكای جنوبی بيندازیدكشورھای آفریقا و 

رائول كاسترو به مردم , چند روز پيش بود كه رھبر جدید كوبا

باید منتظر رسيدن روزھایی سخت ": داد "مژده"آن كشور 

ظاھرا در كوبا ھم آش كشك خاله را بار كرده , بله ".باشيد

اما فرق دولت سرمایه دار در ایران اینست كه از در راه .اند

طرح ریاضت كشی , بر عكس. سختی ھا حرف نمی زند بودن

رفاه "اقتصادی و تشدید فشار بر مردم را با عباراتی چون 

چشيدن طعم شيرین "و  "بيشتر برای قشرھای محروم

در اینجا . معرفی می كند "نعمات بيشتر از طرف مردم

دراین بسته  "ھدفمند كردن یارانه ھا"منحصرا به بخش 

این عبارتی است كه دولت سرمایه دار  .اجباری می پردازیم

این كار را با حذف یارانه . برای حذف یارانه ھا به كار می برد

مواد سوختی شروع كرده اند و طی چندین ماھی كه از این 

به ویژه كارگران و قشرھای پایينی (ھمه مردم  ,كار می گذرد

و , تاثيراتش را به شكل گرانی بيشتر و تورم بيسابقه) جامعه

با پوست و گوشت خود , فاصله ھر چه بيشتر دخل از خرج

اگر یادتان باشد قبل از به اجرا گذاشتن . احساس كرده اند

رئيس , طرح سھميه بندی بنزین و حذف یارانه مواد سوختی

جمھور اسالمی و اقتصاددانان حكومتی ادعا می كردند كه 

 می گفتند. این طرح برای رفع بيعدالتی ھای اقتصادی است

كه می خواھند یارانه ناعادالنه ای كه از طریق عرضه بنزین 

ارزان به پولدارھای جامعه كه ھر یك چند خودرو دارند داده 

می گفتند كه با این كار مشكل . می شود را حذف كنند

ترافيك و آلودگی ھوا در شھرھای بزرگ تا حد زیادی بر طرف 

ز حذف می گفتند كه مبالغ صرفه جویی شده ا. خواھد شد

یارانه و سھميه بندی مواد سوختی را صرف قشرھای 

وقتی كه صحبت , باز ھم اگر یادتان باشد. محروم خواھند كرد

بود ھمين ) تومان ١٠٠ تومان به ٨٠ از(از گران كردن بنزین 

رئيس جمھور در تلویزیون ظاھر شد و صاف صاف در چشم 

مخالف  من با باال بردن قيمت بنزین: مردم نگاه كرد و گفت

ولی كمی بعد از ! بودم و نمی خواستم به مردم فشار بياید

اجرای طرح سھميه بندی كه با گران شدن بنزین سھميه ای 

او بار , ھمراه بود!) و البته عرضه سازمان یافته بنزین آزاد( 

ھمه كه می بينيم بنزین عمال : دیگر به حرف آمد و گفت

رف را می زد طوری این ح!! تومان شده است ۴٠٠ ليتری

انگار شخص خودش و طرح ھای اقتصادی حكومت اسالمی 

برابر شدن یكشبه قيمت بنزین نداشته  ۴ ھيچ نقشی در این

انگار كاری است كه ناخواسته و خودبخودی انجام . است

نتيجه . گرفته و در موردش كاری ھم نمی شود انجام داد

ی اوج جھش تورم و گران, فوری این اقدام عامدانه اقتصادی

نه . یابنده و ادامه داری بود كه امروز شاھدش ھستيم

نه مشكل ترافيك و آلودگی ھوای . خيابان ھا خلوت شد

نه . نه عدالت اقتصادی برقرار شد. شھرھای بزرگ حل شد

خودروھای قشر ممتاز و فوق مرفه سرمایه داران حكومتی 

  .و شریك حكومت از حركت افتاد و در گاراژ ماند

حاال كاری كه از بنزین شروع كرده بودند را می 

به بخش ھای ) البته ھر چه سریعتر(خواھند قدم به قدم 

البته مطمئن باشيد كه این كار را در . دیگر ھم سرایت بدھند

. كمال پر رویی و با شعارھای عوامفریبانه پيش خواھند برد

ھدفمند كردن : ھمانطور كه گفتيم اسمش را گذاشته اند

رئيس جمھور اسالمی می گوید كه یارانه مورد نياز . انه ھایار

در واقع آن بخش از درآمدھای نفتی و ارزش افزوده (صنایع 

ناشی از استثمار كارگران و زحمتكشان كه از این راه به 
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به صورت ) جيب سرمایه داری دولتی و خصوصی می رود

و یعنی با ارائه آب و برق . غير مستقيم پرداخت خواھد شد

تعرفه ھای گمركی پایين برای وارد كردن , تلفن و گاز ارزان

و احتماال ارائه نرخ ھای , مواد اوليه و تجھيزات مورد نياز آنھا

اما برای . پایينتر برای گرفتن وام صنعتی و خرید ارز خارجی

یارانه را می خواھند به شكل مستقيم و , توده ھای مردم

بخش تقسيم كرده  ١٠ بهظاھرا جمعيت را . بدھند” ھدفمند“

سه بخش باالیی كه قشرھای فوق مرفه و مرفه جامعه . اند

در مورد سه بخش ميانی ھم , ھستند را فعال كنار می گذارند

و از چھار بخش پایينی كه از ھمه , دست نگه می دارند

البته رئيس . محرومتر و آسيب پذیرترند شروع می كنند

قول می دھد كه در جمھور ھمچنان به مرفه ترین ھا ھم 

بگذریم ! از یارانه مستقيم بی نصيب نخواھند ماند, ادامه طرح

اساس سھم یارانه ای خود را به , از این كه این قشر در واقع

شكل غير مستقيم در بيزنس ھای ریز و درشتی كه دارد 

  . ھمانطور كه تاكنون انجام شده است. دریافت می كند

كردن یارانه خيلی ” ھدفمند“دولت سرمایه دار روی 

رئيس جمھور می گوید مبلغ یارانه بر حسب . تاكيد می كند

بر اساس اطالعات ( نيازھای محاسبه شده افراد خانوارھا 

به حسابشان ریخته خواھد شد و این كار را ) پرسشنامه ای

بگذارید یك تصویر رویایی . دھك پایينی شروع می كنند  ۴ از

می آید از مردم می پرسد كه در دولت : از این طرح ارائه كنيم

: چه زمينه ای یارانه می خواھيد؟ مردم ھم جواب می دھند

بھداشت و , آب و برق و گاز و تلفن, خوراك, آموزش, مسكن

دولت می پرسد خانوار . تفریح و مسافرت و امثالھم, درمان

. نفره ۶ یا ۵,۴شما چند نفره است؟ و مردم مثال می گویند 

سھم شما بر حسب ھر نفر از , ار خوبدولت می گوید بسي

شماره . ھزار تومان ١٠٠ ماھيانه می شود, افراد خانوار

مردم ھم . حسابتان را بدھيد تا اول ھر برج به آن واریز كنيم

تشكر می كنند و می روند پی كارشان و ھر ماه در حالی كه 

چند صد ھزار تومان به درآمدشان اضافه شده به خوبی و 

اما . ی كنند و دولت را ھم دعا می كنندخوشی زندگی م

ببينيم در واقعيت چه خواھد شد؟ دولت ارقام را جمع آوری 

یعنی , خواھد كرد و بر مبنای بنيه مالی و اولویت ھای بودجه

بعد از كنار گذاشتن ھزینه ھای سنگين و در حال افزایش 

رسانه ھای داخلی و متحدان (نظامی و امنيتی و تبليغاتی 

رقم حداقلی را , و كسر مخارج ریخت و پاش مقامات) خارجی

این رقم با توجه . به عنوان سھم ھر خانوار تعيين خواھد كرد

اقتصادی حكومت  –به تجربه ای كه از عملكرد مالی 

معموال , اسالمی در زمينه ھای مشابھی مثل بيمه داریم

بسيار كمتر از محاسباتی است كه مردم در مورد دخل و خرج 

یارانه از روی , سپس با به راه افتادن طرح. كنند خود می

. مایحتاج عمومی و ابزار معيشت مردم برداشته خواھد شد

البته بعيد است كه بتوانند این كار را یكمرتبه و سریع انجام 

اگر چه دولت واقعا تالش می كند به این اقدام سرعت . دھند

ه فقط با ن, یعنی مردم چشم باز می كنند و در بازار. ببخشد

بلكه با نان و روغن و برنج و , تومانی ٧٠٠ تا ۵٧٠  بنزین ليتری

با .... گوشت و ميوه و سبزی و پوشاك و اتوبوس و تاكسی و

اول ماه . قيمت ھای چند برابر و سرسام آور روبرو می شوند

به بانك می روند و می بينند آن مبلغ حداقلی كه گفتيم و 

احتماال . ریخته شده استدولت محاسبه كرده به حسابشان 

ولی در بازار می بينند كه باز ھم كم . لبخند رضایت خواھد زند

یعنی مجموع درآمدھایشان كه دولت با حساب و . می آورند

كتاب دیگری محاسبه كرده و قيمت كاالھا كه با حساب و 

بنابراین به . كماكان خوانایی ندارند, كتاب دیگری تعيين شده

یكی از نكاتی كه . كاھش می دھند ناچار مصرف خود را

ھدفمند كردن “دولت اسالمی با افتخار به عنوان مزیت طرح 

اینست كه پول را مستقيم به , از آن حرف می زند” یارانه ھا

مردم می دھيم تا آن را ھر جوری كه خواستند و در ھر زمينه 

كارت “انگار دارند به مردم . ای كه نياز داشتند مصرف كنند

واقعيت اینست كه اگر اجاره ! انك پارسيان می دھندب” ھدیه

معنایش اینست كه خورد و خوراك بچه ھا , خانه عقب بيفتد

تومانی  ٧٠٠ چون والدین باید بين نان سنگ. قطع خواھد شد

با پرت شدن اثاثيه به كوچه و بی خانمان ) غير یارانه ای(

  . شدن یكی را انتخاب كنند

فرض كنيد مبلغ . ی شوداما مساله به اینجا ختم نم

سال ( ١٣٨٨ یارانه مستقيم نقدی برای یك خانوار در سال

اما در سه ماه . ھزار تومان تعيين شود ٣٠٠ ماھيانه, )آتی

نرخ تورم جھش كند و قيمت ھا یكشبه باال , ١٣٨٨دوم سال 

آیا فكر می كنيد دولت می آید و مبلغ یارانه را ھر سه . برود

بيشتر می كند؟ آیا تا این , زایش تورمماه یكبار بر مبنای اف

دھك   ۴ ھمان, اندازه خوش خيال ھستيد؟ توده ھای مردم

پایينی كه قرار است طرح از آنھا شروع شود با یك چنين 

به خاك سياه خواھند نشست و دستشان به , تكان اقتصادی

دیگر در بازار حتی جایی ھم نيست . ھيچ جا بند نخواھد بود

تومانی پيدا كرد كه  الاقل فقط آن را خرید  ١٠٠ كه بتوان نان

یك احتمال دیگر كه با توجه به ماھيت حكومت . و سق زد

, اسالمی و تجربه دوران حياتش اصال احتمال بعيدی نيست

اینست كه دولت گاه به گاه به علت كمبود منابع مالی و 

مبلغ یارانه ماھيانه را دیر به حساب , كسری بودجه و امثالھم

این چيزی . یا برای چند ماه این كار را به تعویق بيندازد. دبریز

است كه آخر ھر سال در مھلت پرداخت عيدی و مزایا برای 
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