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نرايگبرگران و مزد کااني فقر در مشيافزا  

  ١٣٨٧هم مهر نشنبه سه                                                                                                 یرهاشمي منتيز
 

 
سياست دولت احمدی نژاد مبنی بر قطع يارانه ها و افزايش قيمت سوخت، بيشترين آسيب را بر کارگران و مزدبگيران 

يت معيشتی مردم را اين سياست که ظاهرا برای هدفمند کردن يارانه ها طرح شده است، عمال وضع. وارد ساخته است

  . شوندميمطلق کشانيده مردم به فقراز بخش بيشتریروزمايحتاج زندگی، هرمواد خوراکی وبهای رشدبا. کرده استبدتر

» ص بهای کاالها و خدمات مصرفیشاخ«: رابطه با افزايش بهای کاالها اعالم کرد کهماه بانک مرکزی درشهريوردر

اساس داده بر.  درصد افزايش داشته است٢٧٫٦ ماه سال جاری نسبت به مرداد ماه سال قبل،مناطق شهری در مرداد در

  . درصدی داشته است٧٦٫٢های آماری بانک مرکزی، مواد خوراکی رشد 

حالی که احمدی نژاد با صحبتهای عوامفريبانه اش از شرايط خوب اقتصادی ايران صحبت می کند و آن را در مدار در

 شهريور گزارش احمدی نژاد در رابطه با شرايط اقتصادی را به سخره گرفت و ٢٢آدينه  کروبی داند، بهترينها می 

همه ما در آن جلسه مبهوت «:وی می گويد» .انگار جامعه ما يک بهشت برين است«گفت اين گزارش به نحوی بود که 

  » .شديم و گفتيم جل الخالق

از پياده و سيرسواره از«: يستان و بلوچستان گفتاستان سدر گسترش فقرزاهدان، در رابطه بانماينده مجلس رژيم از

روزنامه (».فقر و محروميت با مرگ تدريجی دست و پنجه نرم می کنندرد، به خدا قسم مردم استان ما ازنداخبر گرسنه

  ) شهريور٢٨آفتاب يزد شنبه 

اگر قبال بيکار بی سواد «درصد است و ٢۵ ن بيش ازوی اعتراف می کند که نرخ بيکاری در استان سيستان و بلوچستا

  » .داشتيم حاال در هر خانواده چندين با سواد بيکار هستند

  .  اجرا کند١٣٨٨را از اوايل سال » يارانه ها«قرار است دولت پاسداران سياست حذف 

حداقل «:الم کرده می گويد هزار تومان اع٤٠٠در حالی که خط فقر را ) ارائی(يکی از کار شناسان اقتصادی رژيم 

دستمزد و حقوق تعيين شده برای کارگران و کارمندان دولت از کرايه يک آپارتمان کوچک در مرکز استانها کمتر 

و اين خود به . است، اين دسته از شاغالن نيز يا زير خط فقر قرار دارند يا در آستانه سقوط به چنين موقعيتی هستند

  )  شهريور٣١خبرگزاری کار ( ». تشديد شکاف فقر استمعنای افزايش تعداد فقرا و

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سياست دولت در رابطه با رساندن قيمت بنزين به ميزان قيمتهای جهانی، 

اين گزارش پيش » . درصد افزايش داشته است٢٢٫٦ درصد و قيمت گازوئيل نيز در حدود ٢٨٫٥بنزين حداقل حدود «

 بر اساس همين ) شهريور٢٦سرمايه سه شنبه (.خواهد شدبينی می کند که در اثر اين افزايش سريع، به تورم موجود اضافه 

  . به وجود می آورد» چالشهای فراوانی«گزارش اين افزايش قيمت، با تورمی که ايجاد می کند 

. پايوران رژيم سرما و قطع گاز را برای زمستان نويد می دهند. در تابستان امسال مردم با قطع برق و آب مواجه بودند

ز و مفتخواری سران باندهای قدرت و نيز چپاولگری سرمايه داران شرايط دشواری را برای کمبود سوخت و گا
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  . مزدبگيران به وجود آورده است

در صورت ادامه روند کنونی، به طور قطع همزمان با ورود «: يکی از اعضای کميسيون انرژی مجلس می گويد

ر جدی نمود پيدا خواهد کرد، و قطعی برق نيز به دليل اولين جبهه های هوای سرد به کشور مشکل کمبود گاز به طو

  ) شهريور١٦سرمايه شنبه (» .کمبود گاز جدی تر خواهد شد

» .فال خوب بزنند تا خوب بيايد«غالمحسين الهام سخنگوی دولت در رابطه با اين نگرانی به خبرنگاران گفته است 

در صورتی که کشور شاهد «شينان نوشته است که  شهريور از قول مجلس ن١٨روزنامه جمهوری اسالمی دوشنبه 

  » .يک معجزه مديريتی نباشد، مشکل کمبود کاز از ابتدای فصل سرما خودنمايی خواهد کرد

رژيم و کشوراطهای پنهان علی کردان وزيرارتب کيهان شريعتمداری پرده کوچکی ازاختالفهای جناحی روزنامهدر

 ١٩ سه شنبه بنا به نوشته روزنامه کيهان. رداد شرکت اماراتی کرسنت برداشتاحمدی نژآد قبل از قرارحيمی مشاور

 شرکت کرسنت به گونه صادراتی ايران بهمت پيشنهادی طرف ايرانی برای گازتوجه اين که قينکته درخور«شهريور، 

مدير شابه است، و امروزقراردادهای ماز قيمت گاز صادراتی ايران درپايين ترو سوال برانگيز، بسيارای تعجب آور

با همين بهای پيشنهادی يعنی ثمن بخس و تقريبا مفت و مجانی برای نهايی کردن قراداد خريد گازعامل شرکت کرسنت 

  ».به تهران آمده است

کارگران . توسط حاکمان دو وجه مهم از شرايط اقتصادی ايران استرت خريد مردم و چپاول منابع کشورپائين آمدن قد

 .روز قبل به مبارزه روی می آورندروز بيش ازن ايران در مقابل چنين شرايطی هربگيراو مزد
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