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نراي کارگران و زحمتکشان اتي بر وضعی جهانیال بحران میکنشها  
 

  ١٣٨٧ آذر  مهشتجمعه                                                                                               یرهاشمي منتيز
 

  
بحران مالی سرمايه داری اين دستاورد اقتصاد نئوليبراليستی، تاثيرات خود را در کشورهای پيرامونی منجمله ايران 

 ناعادالنه ای بر وضعيت معاشی کارگران و ترکشهای اين بحران اگر چه با فاصله زمانی اما به شکل. گذاشتخواهد 

صاحبان سرمايه در اين شرايط سخت و ناگوار به کمک هم می شتابند . مزدبگيران تاثير منفی بر جای خواهد گذاشت

االن جنبشهای کارگری، جلوگيری سرکوبی و فشار بر فع. تا نظم موجود را در برابر واکنش محرومان واکسينه کنند

 مزدوه کارگرپارامترهايی است که زندگی طبقم سازمانيابی جهانی اين جنبش، ازعدکارگری ورشد جنبشهای از

سازمانيابی کارگران و مزدبگيران همبستگی و. کندميتربحران سرمايه داری، آسيب پذيرزيانهای برابربگيران را در

  . نه در برابر نظم موجود قدرتمند کنددر جهان، می تواند الترناتيو سوسياليستی را به عنوان راه حلی عادال

اقتصاد ايران به دليل . کاهش قيمت نفت خام يکی از پس لرزه های بحران جهانی و تاثير گذار بر اقتصاد ايران است

در   وابستگی اش به نفت و واردات در ابعادی گسترده در برابر بحران جهانی هزينه پرداز خواهد بود و اين موضوع 

بنا به گزارش درج شده در رسانه های حکومتی، ميزان درآمد ارزی رژيم . بيشتر مشخص خواهد شدماههای آينده 

 درصد اعالم ۵٠اين منابع افزايش درآمد را در اين دوره بيش از .  ميليارد رسيد٦٠ به ١٣٨٧فقط در نيمه اول سال 

قيمت نفت در ماه ژوئيه ن در حالی است که اي.  دالر شد۵٠بهای هر بشکه نفت خام در پايان ماه آبان کمتر از .کردند

  .  دالر هم گذشته بود١۵٠از مرز

دارو دسته احمدی نژاد اقتصاد . خوشحالی نمودندب را فرا گرفته ابراز مالی که غربعضی از پايوران رژيم از بحران 

  . ران می پيچنددانسته و نسخه هايی عقب مانده برای درمان اين بح» غربی«اسالمی را آلترناتيو اقتصاد 

احمدی نژاد با ابراز خوشحالی از امکان تبديل تهديدها به فرصتها برای رژيم و با تکرار همان حرفهای هميشگی که 

 آيان ١٩وی در همايشی در روز . از نگاه کارشناسان اقتصادی، پشيزی ارزش ندارد، مورد تمسخر همه قرار گرفت

احمدی نژاد اظهار اميدواری . رهايی است که کمترين آسيب را می بيندادعا کرد که ايران در اين بحران جزء کشو

  . برساند» صفر«کرد که آسيبهای بحران جهانی را به 

بحران مالی جهانی، فرصتهايی را در زمينه جذب سرمايه گذاريهای خارجی «معاون وزير اقتصاد رژيم گفت که 

، سرمايه ها به سمت ايران شرايط موجودی کنند که درکارگزاران رژيم ادعا م» .برای ايران فراهم کرده است

  . سرمايه گذاری خواهند کرد» امنيت نظام واليت فقيه«شده و در سرازير

در حالی که پايين آمدن قيمت نفت خام و نيز تحريمها به بحرانی تر شدن وضعيت اقتصادی انجاميده، احمدی نژاد سه 

پاسدار . ، تحريمها را بی اثر و وضعيت اقتصادی را خوب اعالم کرد مهر با حرفهای عوامفريبانه خود٣٠شنبه 

وی همچنين از » در اين سه سال تحريم، صادرات غير نفتی ما سه برابر شده است«احمدی نژاد به دروغ گفت که 
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را اين حرفها در حالی است که همقطاران وی باال رفتن قيمت نفت . حرف زد» فرصت و پيشرفت«تبديل تحريمها به 

  . و پايين آمدن آن را فشاری مستقيم بر تنگ تر کردن بخور بخورهای حکومتيان می دانند» طاليی«فرصتی 

رکود بيشتر و تعطيلی واحدهای  افزايش بهای نفت خام که رشد نقدينگی و افزايش واردات را به همراه داشت باعث 

ام، طرحهای به اصطالح زودبازده را در دستور دولت احمدی نژاد بر اساس افزايش قيمت نفت خ. توليدی شده است

  .کار قرار داد

برخی از آنها هم که اجرا شد هيچ راهگشايی برای . برخی از اين طرحها قبل از اجرايی شدن به بايگانی سپرده شد

تصاص اما جيب فرماندهان سپاه و بسيج از بودجه ای که برای طرحهای زودبازده اخ. توليد و ايجاد کار نداشته است

حکومتيها و نورچشميها فربه شده، طبيعا با پايين آمدن در .  نقدينگی شد داده شده پر شد و اين باعث رشد سرسام آور

  .آمد نفت ناراضی شده اند

 ميليارد دالر نفت ١٩٨ سال گذشته، دولت احمدی نژاد بيش از ٣بر اساس داده های آماری در رسانه های دولتی، طی 

 هزار ميليارد تومانی ١٦٩ درصد و نقدينگی غير مولد ٢٦رد اين درآمد برای مردم تورم باالی دستاو. فروخته است

 آمار بيکاری   .هيچ رهيافت مثبتی برای نجات صنايع توليدی از گرداب ورشکستگی و رکود وجود ندارد. بوده است

  . تورم سير صعودی خود را حفظ کرده است. افزايش پيدا کرده است

که پاسدار احمدی نژاد ادعای انجام آن را دارد در شرايط بحرانی موجود در نطفه خفه » تصادیتحول اق«طرح 

اين طرحها از يک طرف به تضادهای باالئيها را برای سهم بيشتر يا حفظ سهم خود دامن می زند و از .خواهد شد

  .مزدبگيران و در نتيجه رشد اعتراضهای عمومی خواهد شد  طرفی ديگر منجر به فقيرتر شدن کارگران و 

در حقيقت طرحهای احمدی نژاد در راستای پياده کردن سياستهای صندوق بين المللی پول و در خدمت نئوليبراليسم 

اين طرح «:مخبر کميسيون اقتصادی مجلس در رابطه با طرح جديد احمدی نژاد پيش بينی می کند که. خواهد بود

 درصد می ٧٠ درصدی کنونی ميزان تورم را به باالی ٢٦ درصد تورم را در پی خواهد داشت که با تورم ۵٠حداقل 

  )٨٧ آبان ٢٠روزنامه اعتماد دوشنبه ( ».رساند و شوک شديدی را به کشور تحميل خواهد کرد

ر نفر از نيروی کار  هزا٢۵٣در شش ماهه نخست امسال حدود «وزير کار رزيم در پايان شهريور ماه اعالم کرد که 

بيش از دو ميليون و «وی آمار بيکاری را » .به لحاظ عدم تامين نقدينگی و نبود ماده اوليه کارخانجات بيکار شده اند

ما به ازای رشد بيکاری و تعطيلی صنايع توليدی، رشد صعودی واردات و افزايش . نفر اعالم کرد»  هزار٢٠٠

  . کومتيها بوده استسرمايه داران دالل صفت و ح دارايی 

 نفر از طريق واردات ۵۵درآمد چند ميلياردی و انحصاری « آبان در يک گزارش از ١٩روزنامه آفتاب يزد يکشنبه 

 به طور ٨۶واردات خودرو، آهن آالت، شکر، پارچه و تلفن همراه در سال . نوشته است»  کاال۵انحصاری 

بنا بر آمار رسمی گمرک ايران انحصار واردات «: منبع می نويسداين. بوده است» اختيار تعداد قليلی«انحصاری در 

 نفر، و ٢٠ نفر، انحصار واردات آهن در اختيار ١۵ نفر، انحصار واردات شکر در اختيار ١٠خودرو در اختيار 

  » . نفر بوده است١٠انحصار واردات گوشی موبايل و پارچه نيز هر يک در انحصار 

رشد درآمدهای نفتی . ميلياردها دالر سود برده اند»  شخصيت حقيقی و حقوقی۵۵«ن، در ازای نابودی توليدات ايرا

در اين مورد به آمارهای کارگزاران حکومت مراجعه . در بخشهای توليدی هزينه نشد و به رشد واردات کمک کرد
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 ٣٣به ارزش  هزار تن کاال ٨٢۵ ميليون و ٢٣ ماهه سال جاری ٧در «:رئيس سازمان گمرک می گويد. می کنيم

 هزار دالر وارد کشور شده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش ۵٠٠ ميليون و ۵٩۴ميليارد و 

  )٨٧ آبان ١۴روزنامه جمهوری اسالمی (» . درصد افزايش داشته است٣١

راستای اجرايی در . يکی از موارد ديگر اجرای اوامر بانک جهانی، خصوصی سازی و حذف سوبسيدها بوده است

يارانه «حذف سوبسيدها و پرداخت . کردن آن بيش از همه کارگران و مزدبگيران آسيب و زيان ديدند و خواهند ديد

رفسنجانی اين طرح را . از جمله وعده هايی است که دولت احمدی نژاد با آن سر همه را می خواهد گرم کند» ها

اين در حالی است که ما هر روزه شاهد .  در بين خوديها شده استاين موضوع تبديل به کشاکش. ناميد» گداپروری«

در رابطه با . حداقل حقوق کارگران با ميزان تورم خوانايی ندارد. اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوقشان هستيم

ين خصوصی سازی، شرکتهای دولتی بين آقازاده ها و وابستگان به حکومت سپرده می شود و به همين دليل با ا

در عمل واحدهايی که به بخش . سياست واحدهای توليدی دچار بحران شده و بخش بزرگی از آنان نابود شده اند

خصوصی سپرده شده اند، به دليل نقشی که سپاه در مالکيت اين واحدها دارد، به شکلی شبه دولتی و جنبه نظامی هم 

  . پيدا کرده است

ی مجمع عمومی کارگران و تعيين هيات مديره سنديکای کارگران شرکت  برگزار در اول آبان ماه سال جاری شاهد

 نفر از کارگران اين واحد بزرگ توليدی در همايش انتخاب اعضای هيآت ١٠٠٠بيش از . نيشکر هفت تپه، بوديم

ود سنگ پايه اين تشکل، برآيند مبارزه طوالنی کارگران برای دست يازی به حق خ. مديره اين سنديکا شرکت کردند

  . عليرغم همه تهديدها و سرکوبگری رژيم است

وزارت اطالعات با شگردهای . گستره مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه ابعادی جهانی به خود گرفته است

کارگران برای  سرکوبگرانه اش تالش کرد از برگزاری اين همايش جلوگيری کند، اما موفق به از بين بردن عزم 

رژيم عليرغم پذيرش . سازمانيابی و ايجاد سنديکای کارگری حق کارگران است. شدايجاد تشکل مستقل خود ن

کنوانسيونهای سازمان بين الملی کار مبنی بر تشکل پذيری کارگران طی سه دهه کارگران را از اين امر محروم و 

  .هر تشکلی مستقل کارگری را سرکوب کرده است

اين موفقيت را . ان را در مداری باالتر و موثرتر پيش خواهد بردبی شک سازمانيابی و تشکل پذيری مبارزه کارگر

  . به کارگران هفت تپه و همه ی فعاالن کارگری شادباش می گوئيم
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