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   متحدانه و مصممانهید مبارزه ايکارگران با
  ش برندي معوقه به پی مزدھایجاد صندوق دولتي ایرا برا

  

ن بانک ي ای از سویارد تومانيلي ھزار م٢٠ک اعتبار يد ي گوی میدريفرشاد ح ران ي ایمعاون نظارت بانک مرکز

ارد يلي م۵٠٠ ھزار و ١٨تاکنون « ن مبلغ يافته که از اي، اختصاص یسپرده گذاران در چند تعاون پرداخت به یبرا

 یئ دارایکه نقدشوندگ نيبا توجه به ا« : دي گویاو م. »گذاران پرداخت شده است  به سپردهین خط اعتباريتومان از ا

ع در پرداخت ي تسری برایآنھا، خط اعتبار یئ وارد شد و در قبال دارای منحله زمانبر است بانک مرکزیھا یتعاون

ً يتقر یل بانک مرکزومقام مسؤن يب به نقل از اين ترتيو بد» .گذاران اختصاص داد سپرده سپرده درصد  ٩٨ با

 ی ھایئد با فروش داراي گویل مون مقام مسؤيا. رندي خود را پس بگی ھا  ھا توانستند سپردهین تعاونيمالباختگان ا

 برخواھد گشت و تورم حاصل از ی پرداخت شده به بانک مرکزیارد تومانيلي ھزار م٢٠اعتبار ن ي ھا این تعاونيا

 .  خواھد شدیآن خنث

 خواھند ی، ناچار به اعالم ورشکستگراني در ا از بانک ھایاري کند که بسی مینيش بيز پي پول نین الملليصندوق ب

 ۀيران خواست سرماين صندوق از دولت ايا. کنند خود را وصول یھا) طلب(را نخواھند توانست معوقات يشد ز

  .ه بانک ھا را روشن کنديف بقيش دھد و تکلي را که امکان نجات دارند افزایئھا بانک

ستم با ين سيا. ن جامعه استي رشد ایخياز تاريک ني یستم اعتباريجاد و گسترش سي ایه داريدر جوامع سرما

 ی پولۀين به سرماي معین پول را در روندي و بانک ھا ایسسات مال قسمت اعظم پول موجود جامعه در مؤیگردآور

 سپرده گذاران در ی از سپرده ھای پولۀين سرماي از ایبخش بزرگ.  کندیل ميه دار تبدي سرماۀدر خدمت کل طبق

انک  و بیار مؤسسات مالي خود را در اختیاما سپرده گذاران سپرده ھا. دي آی و بانک ھا به وجود میمؤسسات مال

 و بانک ھا ین مؤسسات مالي اینان داشته باشند که در صورت ورشکستگيکه اطم ھا نخواھند گذاشت مگر آن

 مطمئن  بزرگ وۀميک شرکت بيا ي دولت  مطمئن باشند که مثالً یعني آنان بر باد نخواھد رفت، یسپرده ھا

گر يو به عبارت د راني ایبانک مرکزم يني بین رو است که مياز ا. عھده خواھد گرفتبازپرداخت سپرده ھا را بر

 ی اقتصادۀل عمديعالوه بر دل.  داندی و بانک ھا میون مؤسسات مالين ديران خود را متعھد به پرداخت ايدولت ا

 خود را از ین سپرده ھا به سپرده گذاران نباشد آنان سپرده ھاي برگشت ای برایني که اگر تضم،ن موضوعيا
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ن ي و بانک ھا ورشکسته خواھند شد و این مؤسسات ماليد و اين خواھند کشروي و بانک ھا بیمؤسسات مال

 پرداخت ی برای مھمیاسيل سي دل،ت خواھد کردي سرای و مالیستم بانکيبه کل س» نويدوم« به صورت یورشکستگ

 خواھد صف مھم ین مرايم حاکم در اين عمل رژيبا ا. ران وجود داردي در ایط کنونيسپرده گذاران در شراطلب 

گر به ي جدا کند و به عبارت د،ن جامعه از حکومتيئان طبقات پايسپرده گذاران مالباخته را از انبوه ناراض

  . پول توجه کندین المللي صندوق بیھشدارھا

 ی ھایئران عالوه بر ناتواناي است که دولت و حکومت ایطيت سپرده گذاران مالباخته در شراين توجه به وضعيا

 دامن گستر تمام طبقات ی است و در مقابل آن فقرینه شده در تمام ابعاد اجتماعي، آکنده از فساد نھادیقتصادا

مزد صدھا ھزار کارگر دائماً به .  استیونيلي کارگران درابعاد چند میکاريب. فرودست جامعه را دربر گرفته است

 توسط یوشن باشد که بخش عمده و اعظم ثروت اجتماع کارگر رۀ طبقید براين حال حداقل بايدر ع.  افتدیق ميتعو

 ین طبقه بلکه به فقر اجتماعيق مزد آنان نه تنھا به فقر اي کارگران و تعویکاري شود و بید مين طبقه توليخود ا

  . زندیدامن م

ن يا جبران خسارات آنان، ی براین مبلغ بزرگيص چنيت سپرده گذاران مالباخته و تخصيحال با توجه به وضع

 ۀ؟ ما براساس تجربن شودي دولت تضمی معوق کارگران از سوید پرداخت مزدھايسؤال مطرح است که چرا نبا

 معوق ین پرداخت مزدھاي تضمیم که برايشنھاد کرده ايران پي کارگر اۀش به طبقي از کشورھا، از مدت ھا پیبرخ

 عقب افتاده به وجود آورد یپرداخت مزدھا ی برای دولتی و متحدانه بر دولت وارد آورند که صندوقی جمعیفشار

ن صندوق پرداخت شود و کارفرماھا ي کند توسط ای که کارفرما از پرداخت آن شانه خالیليو مزد کارگران به ھر دل

ه ي از کل سرمایک طلب اجتماعي معوقه شان ید طلب کارگران بابت مزدھايچرا نبا. ن صندوق باشنديون ايمد

د از ي که روشن است که اگر کارگران به مزد خود نرسند باید؟ در صورتير به حساب آه داي و دولت سرمایدار

 کارگران ممکن است؟ ی براین کار تا کيه داران مساعذه دھند اما اي کار به سرمایروين ني تأمیب خود بابت بھايج

 رد؟ يران شکل گيگر ا کارۀن طبقي متحدانه و مصممانه در بۀک مبارزي ین امر مھم اجتماعيد حول ايچرا نبا
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