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 سخن روز 

 اجتماعی و کارگری فعالين وظایف و اقتصادی وخامت به رو وضعيت

 

 به روز بيكاری که است آن از حاکی دولتی آمارهای. است وخامت به رو شدت به اقتصادی وضعيت، یازدهم دولت از هاماه اولين رد

 فاینانس هایوام دامان به دست دولت که جائی تا است کاهش به رو درپیپی هایغارت علت به ارزی ذخایر و یافته افزایش روز

 از وام بلغم به تواندمی گيرنده وام تنها بلكه گيردنمی تعلق گيرنده وام به پولی هيچ هاوام نوع این در. است شده(  وام نوع بدترین)

. داندبرگر است المللیبين عرف از بيش نسبتا موارد این در که وام سود با را آن وجه برابر در و کند خریداری کاال دهنده وام کشور

 بدهكار دالر 077 دولتی آمار طبق بر جوان و پير و کودک و مرد و زن از ایرانی هر اکنون هم که یافته گسترش جائی تا هاوام این

 ميليارد بيست تنها، است بوده دالر مليارد 027 که ایران یشده آزاد ارزی ذخائر از مسئوالن خود هایگفته طبق بر همچنين. است

 !ندارد وجود دیگر هم آن که گشته بر ایران به آن دالر

 حكومتی دارانمایهسر حتی که است مسئله همين از حاکی تومان چهارهزار مرز از آن عبور و گذشته یهفته چند در ارز نرخ گرانی

 . شد خواهد تروخيم روز به روز اقتصادی وضعيت نتيجه در و هستند ایران از هایشانسرمایه کردن خارج مشغول

 هایبرنامه نتوانتد ایران است شده سبب جدید هایتحریم  با همراه اعتباری موسسات و بانكها ورشكستگی مسئله این کنار در

 . ببرد پيش به، داشت انداختن کار به اميد هاتحریم لغو دنبال به که را خود اقتصادی

 ميليون ود و پنجاه را فقر خط زیر ایرانيان تعداد مجلس ینماینده که است شده سبب بيكاری با همراه کاالها یگسيخته لجام گرانی

 . شودینم مشاهده آینده در وضعيت گشایش از روشنی افق هيچ همه این با. است ایران اقتصاد در ایسابقهبی رقم که کند اعالم نفر

 تصادیاق امور صباحی چند نفت باالی قيمت به تكيه با، بود مطرح امنيت شورای و ملل سازمان در ایران ایهسته مسئله که زمان آن

 رجامب اصطالح به رسيدن نتيجه به و  ایهسته مذاکرات با. گذارد وخامت به رو اقتصادی وضعيت نهم دولت اواخر در و بود گردش در

 گردش برای بلكه بگيران حقوق و مزد و زحمتكشان و کارگران برای نه چند هر که شد باز اقتصادی افق در روشنی چندان نه ینقطه

 ابلق اقتصادی هایبستبن دیگر زمان هر از بيش اکنون و شد بسته هاروزنه این زودی به اما. بود کرده باز را هائیروزنه اقتصادی

 شاهدهم قابل اميدی یروزنه گونههيچ. است قبل از ترحل قابل غير و تروسيع بسيار، سياسی هایبستبن کنار در که است مشاهده

 قلمداد اوضاع این مقصر را دیگری یک هر و دهندمی نشان دندان و چنگ یكدیگر به روز هر نيز مرداندولت آن کنار در و نيست

 . کندمی

 هاتحریم این ربراب در توانندمی اقتصادها این و دارد کمی تاثير شمالی کره و کوبا نظير کشورهایی اقتصاد بر الملیبين هایتحریم اگر

 اما. ستا اقتصادها این بودن بسته و خوکفائی حدودی تا و اقتصاد دولتی و متمرکز ساختار خاطر به باشند داشته بيشتری مقاومت

 ها حریمت برابر در مقابله توان بنيان از است استوار رانتی یآوردهباد سودهای و خوارینزول بر اساسا که ایران مانند کشوری اقتصاد

 یمهه با بایستند اقتصادی هایتحریم برابر در که بخواهند واقعا مردمی اگر زیرا باشند نداشته را توان این مردم آنكه نه. ندارد را
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 ربراب در را مقاومتی هيچگونه توان که هستند خوارانرانت و خواراننزول خود این ساکن به ابتدا اینجا در اما . سازندمی آن مصائب

 خصیش حسابهای در را نفت پول که آنان. دارد جهانی تجاری و پولی بازار به مستقيم بستگیِ آنان منافع که چرا، ندارند هاتحریم

 و کالن سودهای و کرده تبدیل اسكناس به را ها دالر و کنندمی وارد دولتی انحصار با تجاری کاالهای آن با و گذارندمی خودشان

، ندارد تمامی شانطمع و حرص که آنجا از و کنندمی دریافت هاتحریم از را مالی هایضربه اولين، گيرندمی نجومی هاینزول

 یساله چند این در اعتراضات که جاستهمين از و کنند تحميل زخمتكشان و کارگران یگرده بر را فشارها این یهمه خواهندمی

 مومیع اموال گرانچپاول از دفاع برای ایانگيزه هيچ مردم عموم و زحمتكشان و کارگران. ندارد بازایستادن سر و یافته گسترش اخير

 جانب از عمومی اموال غارت یا و اختالس طبل روزه هر آنها یگرسنه چشمان پيش در کندمی مشاهده که هنگامی و ندارند

 يچه که اندرسيده نتيجه این به ما مردم اکنون. ندارد وجود اعتراضات کردن پنهان برای دليلی هيچ، آیدمی در صدا به مدارانقدرت

 دست از وقحق از بخشی کمدستِ بتوانند آنكه تا پيوندندمی یكدیگر به و شوند سراسری اعتراضات این آنكه جز نيست دیگری راه

 . ستانند باز را شانرفته

 دیگری زمان هر از، است آمده پيش کارگری مبارزات یعرصه در مشخصی رویاروییِ که شرائط این در کارگری و چپ جنبش

 اکنون. دارد عهده بر را زحمتكشان و کارگران هایخواسته برد پيش برای همدلی و هماهنگی رورتض و است ترسنگين وظایفش

 مختلف هایجناح. ندارند نوع هر از استثمارگر نيروهای به توهمی کمترین و اندپاخاسته به خود نيروی به استثمار تحت مردم

 پاسخ را مردم مشخص هایخواسته توانندنمی ،اندداشته شرکت مردم غارت و چپاول این در نحوی به یک هر خود که داریسرمایه

 یسایه در جز مهم این و رساند انجام به مردمی مبارزات قبال در را خود وظایف کارگری جنبش که است فرارسيده آن زمان. گویند

 ارگرانک هایخواسته پيشبرد برای مدون ایبرنامه که است آن هنگام. نيست پذیرامكان نيروها این بيشتر چه هر انسجام و هماهنگی

 . گيرد قرار دستور در ستم تحت مردم و زحمتكشان و

 

 کارگر حقوق مدافعان کانون
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