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   استی داخلدي صنعت و تولیراني ومي رژی اقتصادهيسو 

 
خرداد هشتاد وهفتنهم                                                                                                  یرهاشمي منتيز  

                                       
 شرمانه ی بی در تقابلهيحافظان نظم سرما.  هفت تپه تداوم داشتشکري کارگران نی ماه، سلسله اعتراضهابهشتيدر ارد

 برده ورشي بر اراده خود به دفاع از حقشان برخواسته اند هي و فقط با تکی خالی هفت تپه که با دستانشکريبه کارگران ن

. نمودندی و زخمرينها را دستگو آ   

 مي رژی روشي پیچالشها کارگران، از  ازی مردمتيحما زين  کارگران ویاعتراض  یحرکتها  یابيسازمان  ویوستگيپ

کند که نظم موجود مانع توسعه ي را ثابت مقتي حقني کارگران با ماموران، امي مستقيیارويرو.  استهي فقتيدرمانده وال

 یابي در امر سازمانیجد  یمانع  ینظم استبداد.  استرانيبگ کارگران و مزدیشتي معتيبود وضع و بهکي دموکراتیا

 خواهد انيپاهفت تپه درشکريکارگران نري اخیگزارش کامل اعتراضها . برحقشان استی تالشهاشبردي پیکارگران برا

 نفره، ۵ باي نقری کارگران با خانواده هایتومانهزار٢١٩ در مورد خط فقر و حقوق یو ارقام دولت به آماری نگاهبا. آمد

اقتصاد به وضع صنعت و. شوديم را گرفته است، آشکاررانيمزدبگ کارگران وباني که گریفاجعه فقر ازیبخش کوچک

. اختالف افتاده استديشد مربوط به فقر، خط فقروفقریانعکاس آمارها آنقدرخراب است که درمي رژیاستهايبرکت س   

 ٧٨٠تومان تا  هزار٧٧٠ و ی کشورديخط فقر شد هزارتومان را نشانگر۴٠٠آمد  خط فقر، دريیايف نقشه جغرانگريتدو

متخصص حوزه رفاه راغفر،).١٣٨٧ بهشتي ارد٢٠ یهمشهر: منبع(. تهران دانسته است درشهرديخط فقر شدهزارتومان را

 ٢٣٨ باي تقر ٨٣ در سال ی کشورخط فقر مطلق«:دي گوی درصد اعالم کرده و م١٨ رشد ساالنه خط فقر را ،یاجتماع

»  هزار تومان۴٠٠ برابر ٨۶سال  هزارتومان و در٣٢۵ برابر٨۵سال هزارتومان، در٢٧۶هزار تومان و در سال بعد 

» .دند بری خط فقر مطلق به سر مريز کشوردرتي درصد جمع٣۵، ، حداقل ٨۶در سال «: کهدي افزای میو. بوده است
).٨٧ بهشتي ارد٢٠ سنايا(   
 ی توسط نهادهای آماریاگر چه داده ها.  اعتراض کرده اندی وابسته دولتی نظام به دادن آمار از طرف نهادهارانويپا

. معبد نظام شده استی هارانهي در وی هم موجب آشفتگني است اما همتي کمتر از واقعیحکومت   

 »يی نمااهيس« رابطه با خط فقر را  آمارها و اطالعات منتشر شده دری اسالمی جمهوری اجتماعني رفاه و تاموزارت

 هي علیاقدام« اطالعات را ني وزارت رفاه، اعالم ای، سخنگو٨٧ بهشتيارد٢٠ یاساس گزارش همشهربر. اعالم کرد

 موضوع راني در ا»یو نابرابرفقر« که یطيشرا گوشزد کرده که دریو.  محسوب کرده است»ی اسالمینظام جمهور

.شود منتشری آمارني چنديفعان حقوق بشر است، نبا و مدای المللني بیکار نهادها   

 است امدهي قانون نی کجاچيه«:کند کهي اعالم میو.  اعالم کرده است»گانگاني با بيیهمنوا« گونه آماردادنها راني ایو

)٨٧ بهشتيرد ا٩روزنامه تهران امروز (» .ستيدهم به نفع مردم ني مصيرا به مردم اعالم کنم چرا که تشخ خط فقرديکه با  

 يی زند، گردانندگان نظام ورشکسته آمارهای کاهش تورم دم م،یکاري شدن رقم بی دولت پاسداران از تک نرخیحالدر

 درصد ٢٠ جوانان به یکاري اعالم کرد که نرخ ببهشتي اردلي کار در اواريوز. دهنديم نژآد انتشاریخالف نظر احمد
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. صحبت کرده بودیکاري بودن رقم بی نژآد از تک نرخیحمد است که دولت ای در حالنيا.  استدهيرس   

شته انبا یگران تورم ویوقت «ديگوي می اقتصادیاستهايسچشم اندازرابطه با دری نظام به نام تقوی کارشناس اقتصادکي

 ی جامعه به بهمنیري در سرازی مشکالت اقتصادني برود اانيم ازدي تولی برا  هازهيانگدر جامعه وجود داشته باشد، و

)٨٧ بهشتي ارد٢۵ ی اسالمیروزنامه جمهور(» . بردی مد را از سر راه خوزيمبدل خواهد شد که همه چ   

واردات .  شدلي لوکس تبدی از خوردن گوشت تا کنون محروم بوده اند حاال برنج هم به کاالراني کارگران و مزدبگاگر

شکر  وی برنج، چایروآوردن تعرفه   نييدولت با پا. د کرده استصدمه وار اريبس  راني به کشاورزان ا،یچا و برنج 

 دارد فربه تر اني مالها جرلي را که دردستان هزار فامرداتوا یاي مافی و باندهای را به ورشکستگی محصوالت داخل

.ه است اضافه شدی شکر و چایاي برنج هم به مافیاي درصد کاهش داده که ماف١۴۶دولت تعرفه برنج را . کرده است   

 ١۶٩ ،ی کارخانه چا١٧٠از «:دي گوی مالنيگ دری چای کارخانه هایکاي سندرهي مداتي هسي رئ،یعي رحمت سمديسع

». هستندلي تعطی عدم امکان فروش چاليکارخانه به دل   

 اعالم کرد که بهشتي ارد١٧ نژاد در ی احمدی و نظارت راهبریزي معاونت برنامه ری معاون اقتصادی عسگریعل

  « کنندی می درصد امکانات و درآمد کشور زندگ۴٠ درصد جامعه با ٧٠ درصد جامعه است و ۵٠عداد فقرا حدود ت«

 شود ی می کند و مدعی می مردم سخن پراکنیشتي معتي نژاد در مصاحبه با روزنامه اعتماد از بهبود وضعیاحمد

  «. کرده استداي پشي مردم افزادي سرانه و قدرت خرديقدرت خر«:که

امام « را از خود دور کرده و اعالم کرده است که تي مسئول،ی فرار از عمق فاجعه اقتصادی دولت پاسداران براسيرئ

  . کندی م»تيريمد«جامعه را » زمان

.  متفاوت نشان دادندی خود را به گونه های نظام آشفتگیهاي امام زمان، خودتيري اظهار نظر در مورد مدني دنبال ابه

 ني که اني از ا،ی کروبی دانسته و مهد»ی امام زمانتيريمد« را اي خود در دانشگاه کلمبی سخنرانتيريد نژاد میاحمد

. شده باشد اظهار تاسف کرده استیانده شود توسط امام زمان سازمی چگونه م»یزيآبرور«   

وضوع م آناطرخ  بهیراني اماتپلي چند دميبگوديبا«: کفتايدانشگاه کلمب نژاد دریسخنان احمدرابطه با دری کروبیمهد

». ما را بردیضمن ابراز تاسف به من گفتند که آن سخنان آبرو   

 خود را در ی ناتوانمي رژوراني سخت کرده است، پااري معاش مردم را بسران،ي ای خراب اقتصادتي که وضعیحالدر

.رديگيمنان مورد تمسخرمردم قرارخ سنيکنند که اي مانيمضحک ب وی توخالینظام با شعارها تيبحران مشروعبرابر   

 دکي را به ارث دارند و با خود اي و اداره دنتيري تمدن مدانيرانيا«: نژاد گفتی معاون اول پاسدار احمدی داوودزيپرو

اسالم و  فتح جهان   که  هستند  اویادي و اهي فقیبلکه ول  منظورش نه مردم يیادگرايبن صدورکارگزار  نيا» .کشند یم

ه به مردم فرصت داده  است کی روز کافکي که فقط یحالدر.  آورندیمجمله حقوق خود به شمارآن را ازر بيیحکمروا

 رفتندي وجه پذنيرا به بهتر  اسالم رانيمردم ا«:ديگوي می شرمی با بیداوود.  نشان دهندمي رژنياخود را ازشود تا تنفر

 : کهیمدع  یمضحک  لخود به شک سخنان  دریو» . کردندجادي اايدن اسالم دريی شکوفای ظرف را برانيو مناسب تر

 هفت شکري کارگران نی برایداوودپاسدار» . رشد کرده اندی و فورانیبه صورت تصاعدريسه دهه اخ دررانيمردم ا«

  دارد؟یتپه چه جواب
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