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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ٢١

  درد و رنج کارگران و محرومان جامعه

   !٩٣ در مقطع عيد نوروز 
 

  

خيابانی، تھديد ھای وند که سانسور و اختناق، اعدامرمردم ايران، در شرايطی به استقبال آخر سال و عيد نوروز می

در چنين موقعيتی، درد . اندھا را بند آوردهن سياسی و اجتماعی، گرانی و تورم، بيکاری و فقر، نفسروشنفکران و فعاال

يازھای مين نأھا، حتا قادر به تکه آنچون. تر است، بيش٩٣و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عيد نوروز 

  ! نيستند تا چه برسد خريد شب عيد داشته باشند٩٢ خانواده ھای خود در اين روزھای پايان سال ۀضروری روزمر

 تر نزديک عيد ايام به که حالی در ،»فارس« به گزارش خبرگزاری نزديک به ارگان ھای امنيتی حکومت اسالمی

 ۶ یکيلو به بود تومان ٣٧٠٠ حدود قبل چندی تا که حالی در و يافته افزايش بازار در موز ويژه به ميوه قيمت شويم، می

  .است رسيده تومان ھزار

 اين که رسد می درصد ٣۵ از کمتر به سال پايان تا تورم که است کرده اعالم قبالً  دولت خبرگزاری، ھمين گزارش به بنا

 دھد می نشان کاالھا برخی ۀمقايس اما است، کندتر قبل به نسبت را مردم خريد قدرت کاھش آھنگ دھد می نشان مقايسه

 .است شده رھا بازار سرکش اسب افسار  عيد ايام شدن نزديک با بلکه نداشته وجود کاھشی تنھا نه که

زده  ھر کيلومرغ يخ: س اتحاديه فروشندگان پرنده و ماھی گفتئير، ١٣٩٢ ]دلو[ بھمن١۶به گزارش ايسنا، چھارشنبه 

 .شود فروشی عرضه می  تومان به صورت خرده۶۵٠٠مرغ تازه با قيمت  تومان و ۶٨٠٠عمده با قيمت 

زده به جز  حجم مصرف مرغ يخ: به مرغ گرم، بيان کرد خانی، در رابطه با گرانی مرغ يخ زده نسبت مھدی يوسف

  .مصرف خانگی بسيار باالست و اين موضوع باعث افزايش قيمت آن نسبت به مرغ تازه است

ری و فقر و کسری بودجه صدھا ھزار تومانی خانوارھا موجب شده تا فشارھای مالی به  درصدی و بيکا۴٠تورم 

  .ھای کارگری و متوسط به شدت افزايش يابدخانواده
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خواری حکومتيان خواری و رانتت مديريت، دزدی و رشواقتصاد ايران در چند سال اخير، به داليل مختلفی چون سوء

ق کاال، درست کردن بازار سياه، ورشکستگی صنايع داخلی از جمله به دليل واردات ھا، احتکار و قاچاو اطرافيان آن

 . بحرانی شده استالمللی به شدت آسيب ديده و شديداً ھای بينچنين در اثر تحريمحساب و کتاب، و ھمبی

است که حتا حکومت چنان باز کرده ھا و عناصر حکومتی، آنھای کالن ارگاناستفادهاين وضعيت، راه را برای سوء

 برای ايران، دچار ئیشوھای اقتصادی و پولترکيه را نيز به دليل ھمکاری با حکومت اسالمی در دور زدن تحريم

  .گرديمله دوباره برمیأن به مسئي اين بحث و در پاۀدر ادام. ھای شديد سياسی کرده استتکان

ھای نظارت در صحنهد سياسی و حضور قدرتمندان بی به ساختار اقتصاشيوع فساد اداری و مالی گرچه مستقيماً 

 ۵ مالی توسط - درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری٧۵شود و گرچه در حدود  كشور مربوط میئیمديريت باال

كاری، تخلفات مالی كوچك در واقع به دليل نياز و ستانی، كمت گيرد، اما انواع رشودرصد از مفسدان صورت می

  .ه تدريج جنبه نھادينه نيز يافته استگرانی است كه ب

 درصد ثروت جامعه را در ٨٠ درصد مردم ٢٠اکنون ھای طبقاتی در ايران، به حدی عميق تر شده است که ھمشکاف

  .اختيار دارند و اين نشان از شکاف عميق طبقاتی و نابرابری اجتماعی، در جامعه ايران است

مفاسدی .  اقتصادی در کليت حکومت اسالمی ايران استۀ، در فساد گسترد ايرانۀھای اقتصادی جامعبخشی از بحران

گردد که رجب طيب  برمی٨٧ز سال ئيبابک زنجانی و رضا ضراب به پا« کيلو طال و دوباره نام ۵٠٠نظير ھزار و 

ول را در خداوند اين پ: ر ارز به کشورش خبر داد و گفتال ميليارد د۵/١٨وزير ترکيه از ورود  اردوغان، نخست  

مدافع شاکی خصوصی بابک  هللا غالمی، وکيل   روح است، اما اخيراً  شرايط بحران اقتصادی برای ملت ترکيه فرستاده

  ».ه دادئارا» ھديه«، تفسير ديگری از اين زنجانی

 زنجانی  در يکی از دادسراھای تھران به اتھام کالھبرداری از بابک  ارديبھشت امسال، گزارشگر شرق، وکيلۀبه نوشت

بودن   تقلبیۀدليل اين شکايت ھم اين بوده که موکلش برای زنجانی طال خريداری کرده ولی او به بھان. شکايت کرده است

 کيلو ۵٠٠مبنای اين شکايت اعالم تقلبی بودن محموله ھزار و : غالمی گفته است. طالھا، به تعھداتش عمل نکرده است

والن ترکيه از ؤر به برخی مسالد ميليون  ونيم  شود با پرداخت يک ه گفته میشده در ترکيه بود ک طالی معروف توقيف

 .توقيف رھا شده و به کشور امارات منتقل شده است

 مطبوعاتی خود در ترکيه، در ۀس دولت پيشين در مصاحبئينژاد، ر محمود احمدی :  گزارش شرق آمده استۀدر ادام

حساب کنيد ببينيد برای خروج اين مقدار ارز و پول چند تريلی الزم . انشخب اگر خورد که نوش ج: باره گفته بود اين

 شود؟  میاصالً . است

ھا ار فتيله«:  رھبرۀھای دولتی را برگزاری چند دادگاه نمايشی و توصيی از بانکدالرچنين اختالس سه ميليارد ھم

  .پوشی کردند، پرده»ن بکشيدئيپا

توان دريافت که گرانی ھای اقتصادی حکومت اسالمی، به سادگی میان و سياستبا نيم نگاھی به وضعيت اقتصادی اير

و تورم، بيکاری و فقر، زيست و زندگی و معيشت اکثريت مردم ايران را در معرض انواع و اقسام آسيب ھای اجتماعی 

، ترک تحصيل، ھم چون تن فروشی، کليه فروشی، بچه فروشی، اعتياد، خودکشی، فرار از خانه، ازدواج کودکان

  .، قرار داد است...طالق، بيماری ھای روحی و روانی، بزھکاری، و

، در اين روزنامه ١٣٩٢ بھمن ٢٩شنبه  که سه» فروشان بازار بچه« اعتماد در گزارشی با عنوان ۀبرای مثال، روزنام

ر اين گزارش آمده اين د. تھران اشاره کرده است»  غارۀدرواز« کودکان در ۀمنتشر شده، به خريد و فروش گسترد

  .کنند جا با بچه تجارت می ت است، با اين تفاوت که اينياستر بازار مانند وال
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 اعتماد گفته است که سال گذشته در اين محله ۀ به روزنام،کند  غار کار میۀمسعود يک مددكار اجتماعی که در درواز

 .دندش  کودک در آن نگھداری می۵٠ تا ۴٠ای را يافته که حدود  خانه

كردند و   آمدند و اين کودکان را اجاره می  ای می ھرروز صبح عده« اين خانه گفته که ۀاين مددکار اجتماعی، دربار

، قيمت کودکانی است که بنا بر اين »ون تومانيلياز صد ھزار تومان تا پنج م» «.گرداندند  ھا را برمی دوباره آخر شب آن

 .شوند  غار خريد و فروش میۀگزارش در درواز

 اين کودکان رۀ اين گزارش درباۀدر ادام. شود طور که در اين گزارش آمده از اين کودکان برای کار کردن استفاده می آن

ال راحت مواد يا پدر و مادرھای خودشان با خيكنند تا شب تا پدر و مادرھای جعلی   ھا از صبح كار می آن«کار آمده که 

 ».داران فراوانی دارنديكنند، خركارگرانی كه اگر خوب كار . بكشند

از کاھش » رونق بازار خريد و فروش کودکان متکدی«نيز در گزارشی با عنوان » مھر«ھای اخير خبرگزاری  در ھفته

 . در تھران خبر داده بودئیسن گدا

گری   تکدی، بيشتر از زنان و کودکان برای»تحريک عواطف شھروندان«ی برای ئ در اين گزارش آمده که گدايان حرفه

 .شوند  تا ماھی يک ميليون تومان اجاره داده میئیکودکانی که برای گدا. استفاده می کنند

د خريد و فروش کودکان ئيأبا ت»  خدمات اجتماعی شھرداری تھرانۀمعاون توسع«فر  در ھمين زمينه رضا جھانگيری

- ريک کرد و کسانی که از اين راه سود می نياز است عواطف طرف مقابل را تحئیبرای گدا«:  گفته استئیبرای گدا

  .اند را به سمت زنان بردهئیتر جنسيت گدابرند برای کسب درآمد بيش

بنابراين سن کودکان . چنين به کودکان بيش از بزرگساالنھم. کنندمردم به زنان نيازمند بيش از مردان نيازمند کمک می

  ».کودکی رسيده استمتکدی ھم کاھش يافته است و از نوجوانی به سنين 

ھای مجلس شورای  مرکز پژوھش. زنند  ميليون نفر تخمين می٧آمارھای غيررسمی تعداد کودکان کار را در ايران، 

  . ھزار نفر اعالم کرده بود٢٠٠ ميليون و ٣ دو سال پيش تعداد کودکان کار در ايران را اسالمی تقريباً 

 درصدی ١۵ھای اجتماعی شھرداری تھران از رشد  و مشارکتحسين زارع صفت، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات 

 .تعداد کودکان کار در پايتخت خبر داد

 ايلنا، با اشاره به اين که شمار   با خبرنگار خبرگزاریمصاحبه، در ]ميزان[ مھر ماه١٢شنبه  زارع صفت روز چھار

وقتی شرايط اقتصادی خوب نباشد و «:  گفت دليل تکدی کودکان در تھرانۀابد در باريی کودکان کار ھرسال افزايش م

 .شود وضعيت برای فعاليت کودکان کار آماده می» ھا دچار مشکل شود معيشت خانواده

مطالعه در . آيد به شمار میئیع سودآوری برای باندھای مافيابنان، که ريشه در فقر دارد اما منتن فروشی و قاچاق ز

  .دھدسال و زنان قاچاق شده به دوبی اين واقعيت را نشان می ١٨مورد دختران فراری، تن فروشان زير 

 ھزار خانوار تھرانی ٣٠٠شھردار تھران از مشكالت : نوشته است  قانون،ۀزاده در مقاله ای در روزنام كميل عباس

يابان جمھوری را  آن دو بانوی كارگر خاو احتماالً . مين کنندأشان را ت  زندگیۀتوانند نيازھای اولي  كه حتا نمی سخن گفته

  . را تنھا گذاشتندئیھا است كه از ترس آتش، از ساختمان پنج طبقه به زمين افتادند و خانوار از ياد برده 

 ھزار خانوار ارزش خبری دارد ٣٠٠كه به زبان آوردن عدد  اعداد است؟ يعنی اينألۀآيا مس: نويسنده سپس پرسيده است

 ۀھای حادث  روز شھردار پايتخت از علت١۵ايم؟ مگر قرار نبود پس از  ولت داشته چشمی به انتقاد از دۀ گوشو احتماالً 

 قطار و اتوبوس به عنوان مقصر معرفی نشوند؟ اما كاش ۀكه مگر قرار نبود اين بار رانندخيابان جمھوری بگويد؟ يا اين

ن ام و شلوغی خيابان را به عنوشد، زيرا شھرداری از اين ھم جلوتر رفته و نردبا بار ھمان راننده معرفی میاين

 .مقصران حادثه معرفی كرده است
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اند، آن دو نفری   خيابان جمھوری فراموش شدهۀ حادثۀباخترسد كه حتی آن دو جان به نظر می:  قانون، افزوده استۀمقال

 اعداد ألۀاگر مس. مين آبرومندانه معيشت خود را نداشتندأ ھزار خانواری بودند كه توان ت٣٠٠ جزو ھمين كه احتماالً 

 نيست، پس چيست؟

ھای  سياستۀدھندھا در شھرھا نيز نشان خواب وجود کارتن. ھا نيز منجر شده است خواب چنين به افزايش کارتنفقر، ھم

خانمان وجود  تواند برای يک بی ھای واگيردار می انواع و اقسام بيماری.  حکومت اسالمی ھستندۀکاراناقتصادی تبه

توجھی  وجود درصد قابل. ھا دچار مشکالت و اختالالت روحی و روانی ھستندطور که بسياری از آن ، ھمانداشته باشد

 مبنی ئیتر است و پوچی شعارھاتر و عميق مشکالت اقتصادی گستردهۀدھند خواب در شھری مانند تھران، نشان کارتن

 .دھداساس نشان می کنی فقر را پوچ و بی بر ريشه

، ١٣٩٢ ]حوت[ اسفند۴ با فرارو، مصاحبهس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ايران در ئي جليلی ردکتر سيد احمد

در حال حاضر حدود . آمار ارائه شده مربوط به سال گذشته است که توسط يک تيم تحقيقاتی به دست آمده است«: گفت

  ».خدمات روانپزشکی ھستند درصد افراد بزرگسال در ايران از بيماری روانی رنج می برند و نيازمند ٢۵

چون اضطراب و افسردگی، وسواس، اختالالت شخصيتی، صرع و  ھمئیاين افراد دچار عارضه ھا«: وی ادامه داد

آور باشد شايد برای ھمه تعجب«: وی افزود» .اختالالت شديد روان پزشکی مانند اسکيزوفرنی و اختالل دوقطبی ھستند

 ».خبر ھستند خود نيز از آن بیز به خدمات روانپزشکی دارند و معموالً که چطور يک چھارم جمعيت کشور نيا

ر و بھبود اين وضعيت مردم ييحلی انسانی برای تغباری، حکومت اسالمی ايران، نه تنھا ھيچ راهدر چنين شرايط فالکت

ھای خيابانی ه و اعدامھای وحشيانه و تشديد سانسور و اختناق، زندان و شکنج ندارد، بلکه با سرکوبءدر دست اجرا

ت اعتراض و اعتصاب نداشته أچنان کارگران و مردم محروم و آزاده را مرعوب کند که جرکند آن سعی می،روزانه

  .باشند

 کشور اين شھر چند در ،١٣٩٢ ماه  بھمن ١٨ شنبه سه و ١٧ دوشنبه روز دو ظرف را نفر ٢۵ ايران، اسالمی حکومت

 ٤ زنجان، زندان در نفر ٢ عباس، بندر زندان در نفر ٥ اعدام حکم ،٩٢ ماه  بھمن ١٨ نبهش سه روز .است آويخته دار به

 در نفر ٤ اعدام حکم ،٩٢ ماه  بھمن ١٧ دوشنبه چنينھم و حصار قزل زندان در نفر ٨ و كرمان زندان محوطه در نفر

 دار به روز دو ظرف را نفر ٢۵ ايران حکومت مجموع در و شد ءاجرا نوشھر زندان در گريد نفر ٢ و نيقزو زندان

  .آويخت

 اعدام ۀويژ نوسال کرج، حصار قزل زندان در حکومتی والنؤمس که است آن از حاکی نشده دئيأت ھای گزارش بعضی

  .کنند اعدام را نفر ۶٠ زمانھم توانند می آن ۀوسيل به و اند کرده برپا دار طناب ۶٠ از متشکل

 روحانی دولت آمدن كار سر از بعد .است  شده اعدام نفر ٣٨٢ روحانی دولت نخست ماه ۶ در اعداميان اين تعداد

- شيب نگرانی و اعتراض حتا كوتاه، مدتی در ھا اعدام اين اديز شمار و اند شده اعدام رانيا در نفر ۵٠٠ از شيب حال تابه

  .است ختهيبرانگ را المللی نيب و بشری حقوق نھادھای تر

، منتشر شده است از ٢٠١۴ ب وری ف١٢ -  ١٣٩٢ بھمن ٢٣المللی پول، که در تاريخ تازه ترين گزارش صندوق بين

  .ھای داخلی حکومت حکايت دارد دشواریالمللی و  ھای بين اقتصاد ايران به علت تشديد تحريم» ضعف ساختاری شديد«

اصالحات سريع و «د کيد دارد که ايران برای جلوگيری از بدتر شدن وضعيت اقتصاد خود، نيازمنأاين گزارش، ت

 .است» شديد

داری جھانی، در مورد وضعيت اقتصاد المللی پول، اين ارگان مھم سيستم سرمايهاين نخستين گزارش جامع صندوق بين

مريکا عليه ايران از ا بانکی و مالی اروپا و ۀسابقھای بیکه وضع تحريمبا توجه به اين. ايران در سه سال گذشته است
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ھای جھانی  آغاز شده، گزارش اخير را بايد نخستين گزارش اين نھاد مالی از زمان تشديد تحريم١٣٩١تابستان سال 

 .دانست

ممکن شدن انتقال ارز ھا و غيربه دليل وابستگی شديد اقتصاد ايران به عوايد ارزی ناشی از صادرات نفت، تشديد تحريم

  . ايران انجاميده استۀ به بروز بحران اقتصادی در جامعھای اخير،حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در سال

ھا،  اول اصالح يارانهۀھا و اجرای مرحلترکيبی از شوک«: کيد داردأ اقتصاد ايران، تۀالمللی پول دربارصندوق بين

ی به علت ھای اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن منابع مالی الزم و سخت شدن شرايط فعاليت اقتصادگيری برنامهپی

  ».اندھای تجاری و مالی، اقتصاد را ضعيف کردهتشديد تحريم

ن و تورم باال مواجه است، ناچار به اجرای اصالحات ئيدر حالی که کشور با خطر رشد پا«: افزايداين گزارش، می

 ».وری را افزايش بدھدگذاری و بھرهجدی در اقتصاد است تا ثبات، سرمايه

ای، رفسنجانی و محمد خاتمی، از المللی پول و ھم سران حکومت اسالمی مانند خامنهيندر حالی که ھم صندوق ب

ھدفمندی «اجرای سياست چرا که . نژاد، حمايت کرده بودندتوسط احمدی» ھا ھدفمندی يارانه«اجرای سياست 

االھايشان، منجمد کردن ن قيمت کييداران در تع حذف سوبسيدھای دولتی و باز گذاشتن دست سرمايه، يعنی»ھا يارانه

- ترين اھداف سرمايه که سوددھی ندارند از جمله مھمئیھادستمزد کارگران، اخراج نيروی کار مازاد، تعطيلی کارخانه

 ھفتاد ميالدی ۀالمللی پول و بانک جھانی به ھمه کشورھای در حال توسعه از دھھای صندوق بينداری جھانی و توصيه

 .بوده است

 نرخ تورم ايران را در زمان  دولت شيخ روحانی، اخيراً ئیعلی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارااز سوی ديگر، 

  . درصد اعالم کرد و گفت که اين رقم، در تاريخ کشور کم سابقه بوده است۴٠تحويل گرفتن دولت جديد حدود 

 ھر چند در آن سال در کنار تورم،  درصد رسيده،۴٠ به باالی ١٣٧۴او، افزود که نرخ تورم، تنھا يک بار در سال 

 .است» رکود بی سابقه«رشد اقتصادی ھم وجود داشته، اما در شرايط فعلی، اقتصاد در گير 

 درصد بوده که تنھا در دوران ٨/۵ ايران منھای ۀبر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشت

 .چنان منفی استل حاضر نيز ھماين نرخ، در حا. جنگ مشابه آن وجود داشت است

اشاره به (٢٠١۵ تا ٢٠١۴ زمانی ۀالمللی پول، در دوربا اين وجود، روشن نيست که بر اساس چه معياری صندوق بين

 .بينی کرده است درصد پيش٢ الی ١، ميزان رشد اقتصادی ايران در حد مثبت )١٣٩٣سال ايرانی 

 دولت يازدھم، يکشنبه ئینخستين سبد کاال. تقسيم سبد کاال در جامعه توسط دولت، تحقير و توھين بزرگی به جامعه است

 بسته پنير ٢ بطری روغن مايع، ٢ کيلو مرغ، ۴ کيلو برنج، ١٠ اول شامل ۀسبد کاالی مرحل.  بھمن ماه توزيع شد١٣

  .شود  گرمی و يک شانه تخم مرغ می۴٠٠

درآمد و به  ھا کارگر و بخشی از اقشار کم کيفيت اقالم سبد کاال، حذف ميليونۀھا دربار صويرھا و گزارشبا انتشار ت

افته  اجرای اين طرح دولت افزايش يۀھای تحقيرآميز تقالی شھروندان، انتقاد به شيو ھای طوالنی و صحنه ويژه صف

عی کردند اين حرکت غيرانسانی خود را توجيه ولين دولتی، يکی پس از ديگری سؤاست به طوری که مقامات و مس

 .کنند

 ھفتگی با خبرنگاران در واکنش به کشته شدن حلسۀ بھمن در ١۴ای نيز  اژه  قضائيه، غالمحسين محسنیۀگوی قوسخن

ن مردم نيست و دولت بايد تدبير خوبی داشته باشد و أگونه اتفاقات در شاين«: دو نفر در جريان توزيع سبد کاال، گفت

  ».گونه اتفاق افتاده مديريت کندکه اين قضيه را بھتر از آن

جمھور  س ئيسف کرده و گفته که رأشنبه رخ داد ابراز ت که روز يکئیھا مصطفی پور محمدی، وزير دادگستری از اتفاق

  .دو سه بار در دولت از اين رويدادھا اظھار نارضايتی کرده است
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، در کارنامه سياه خود دارد، در ١٣۶٧ار ھزار زندانی سياسی را در سال عام حدود چھپورمحمدی، که از جمله قتل

 توزيع سبد کاال اشکاالتی وجود دارد ۀدر نحو«: خوانده است» جويانه انتقام«عين حال برخی از برخوردھا با دولت را 

 ».آفرين با دولت برخورد کرد هگيرانه، ماجراجويانه و دلھر دانيم، اما نبايد با ادبيات انتقام که انتقادات را وارد می

اند برنج ھندی و مرغ برزيلی و روغن  و گفته کنندگان سبد کاال، از کيفيت نازل محتوای آن نوميد شده  بسياری از دريافت

  .اند نمايندگان مجلس نيز طرح تحقيق و تفحص از سبد کاال را به جريان انداخته. کنند ناشناخته مصرف نمی

 ١٣شنبه  خود را در روز يکئیھای کاال شم و ازدحام مردمی نوشته که سبدخس و سرخوردگی و أ يھای ايران، از رسانه

ھا ناشی از توزيع برنج غيرايرانی، مرغ بدون اتيکت  نارضايتی. اند ھای طوالنی دريافت کرده بھمن با ايستادن در صف

 .يا روغن و پنير ناشناخته و بدون برند ھستند

کيفيت سبد را به کسانی خواھند  اند که اقالم بی گفته» شرق «ۀدگان اين سبدھا به خبرنگار روزنامکنن چند نفر از دريافت

 برزيلی بودن ۀی، از شايعئ ھای زنجيره کنندگان به فروشگاه شرق از قول شماری از مراجعه. داد که مستحق ھستند

 .گزارش داده است مردم از ناشناخته بودن مارک روغن و پنير تحويلی ۀھای سبد و گل مرغ

 اين اقالم، پول آن را ۀاند بھتر بود به جای اين ھمه شلوغی و دردسر برای تھي  گفتهئیکنندگان سبد کاال برخی از دريافت

اند که برنج ھندی را يا با برنج ايرانی مخلوط خواھند کرد يا آن را به ديگران  کسانی ھم عنوان کرده. دادند به افراد می

 .بخشند می

ھای شھروند، سپه و  در فروشگاه«: اند شده را از روی ناچاری گرفته اند که مرغ عرضه ی به خبرنگار شرق، گفتهتعداد

بودند   ناشناخته که نتوانستهئیشد و اغلب ھم برندھا اتکا ھر برندی که زيادتر از ھمه موجود بود، به متقاضيان داده می

 ».در فروشگاه، مشتری بيابند

خانه در روز اين وزارت.  و مردم محروم در برابر وزارت صنعت، دست به تجمع اعتراضی زدندای از کارگرانعده

پيش از .  ميليون و پانصد ھزار نفر ھستند۴ بھمن به طور ناگھانی خبر داد که مشموالن دريافت سبد کاال، تنھا ١١جمعه 

 اجرای طرح ۀ اين وزارتخانه، در آستانۀ اطالعيدر.  ميليون نفر واجد دريافت اين سبد خواھند بود١٧شد که  آن گفته می

 .شوند  ھزار تومان، مشمول دريافت اين سبد نمی۵٠٠آمده بود که کارگران دارای دستمزدھای باالی 

ن شده، از ييتر از حدنصاب تعاند که تنھا به دليل دريافت سی چھل ھزار تومان بيش در ميان معترضان کسانی بوده

 .اند ردهفھرست سبد کاال خط خو

 درصد اين افراد يعنی ١٣مين اجتماعی باعث شده تا فقط أ ھزار تومانی برای بازنشستگان ت۵٠٠گذاشتن شرط حقوق 

 ٨٧به اين ترتيب، .  دو ميليون نفری آنان مشمول دريافت سبد کاال شوندۀبگير از جامع  ھزار مستمری٢۶٠در حدود 

  . شدنددرصد بازنشستگان از گرفتن اين سبد کاال محروم

اند   بودهئیکنند که جزو مشموالن دريافت سبد کاال کنندگان اظھار می افزايد، عمده مراجعه اين خبرگزاری حکومتی می

 .گيرد ھا تعلق نمی ولی اعالم شده که چيزی به آن

ست اين  بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت تجمع کرده بودند، با سد حراۀاين افراد که در مقابل ساختمان توسع

ھا را به  ن آنولفي چند شماره تۀحراست اين ساختمان تنھا با ارائ. ساختمان مواجه شدند و کسی پاسخگوی آنان نبود

 .بيرون راھی کرده است

تعريف شده نيستيم ولی سرپرست خانواريم و به دريافت کاالھای » ھدف«کنند که ما جزو جامعه  ای نيز اعالم می عده

اند و آيا راھی برای گرفتن کاالھا وجود   نشدهئیپرسند که چرا مشمول دريافت سبد کاال  اين افراد می.اين سبد نياز داريم

 دارد يا خير؟
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افزايد، اگر قرار است شرط حقوق در نظر گرفته شود چرا برای تمامی بازنشستگان  خبرگزاری حکومتی مھر نيز می

 .اند ی کردهگونه نيست و بازنشستگان کشوری و لشکری را مستثن اين

 ميليون ٨ دست کم ۀاين تعداد دربرگيرند.  محروم ماندندئی ميليون نفر از فھرست گيرندگان سبد کاال١٣به اين ترتيب، 

  . ميليون کارگر فاقد شناسه است۵کارگر بيمه شده و 

ل چشمان ھمگان  ايران را يک بار ديگر در مقابۀ انسانی در جامعۀديدن صف ھای طوالنی و ازدحام مردم، عمق فاجع

به خاک سياه نشاند و اين چنين خوار و را قرار داد و نشان داد که حکمت اسالمی ايران، چگونه اکثريت مردم ايران 

  . ذليل کرده است

حسن روحانی، ضمن اقرار و .  تلويزيونی زنده از مردم عذرخواھی کندۀحسن روحانی، مجبور شد در يک برنام

ممکن است بخشی . گيرد ھا تعلق نمی مانند که اين سبد به آن ای باقی می باز ھم عده«: کندعذرخواھی، باز ھم توجيه می 

توانيم به طور صد درصد انجام  ھا نرسد اما آيا ما بايد کاری را که نمی  سبد به آن،از مردم که وضع مالی خوبی ندارند

  » ترک کنيم؟، درصد آن را انجام دھيم٩٠توانيم  دھيم و می

زد کنند که ما تراض خود بايد به حسن روحانی گوش ايران، با اعتصاب و اعۀ محرومان و مردم آزادکارگران و

 خالی ما ۀايد؛ حتا به سفر مورد تھاجم قرار دادهمان را می خواھيم؛ حقی که آن را شديداً خواھيم؛ ما، حقنمی» صدقه«

بر دوش را تان ھای اقتصادیکنيد؛ بحرانرداحت نمیدرازی کرده و دستمزدھای بخور و نميرمان را به موقع پنيز دست

  ...اندازيد وما می

کنندگان در  ھا برای دريافت سبد کاال و نيز رفتار توزيع تجمع و صف بستن مردم و تقالی آنۀتصاويری که از نحو

ن مردم، أوحانی در حفظ شاند که خالف سخنان ر بسياری گله کرده. اند ھا منتشر شده، انتقاد و اعتراض برانگيخته رسانه

  .، محترمانه نبوده استئیساز و کار توزيع اين سبد کاال

ھا در سرمای پنج درجه زير صفر و  کنندگان ساعاتی طوالنی مقابل انبار فروشگاه که مراجعه در حالی«: نويسد شرق می

 ».شدند رو میه زير برف ايستاده بودند، با برخورد ناشايست متصديان توزيع روب

 بھمن ماه، ضمن اعتراف به اين که طرح توزيع سبد کاال در ١۶گوی دولت نيز صبح چھارشنبه حمدباقر نوبخت سخنم

 رفاه اجتماعی مأموريت جمھور به علی ربيعی وزير تعاون، کار و س ئيرو شده گفت، ره  با مشکالتی روبءعمل و اجرا

  .بگيردوليت وحدت مديريت توزيع سبد کاال را به عھده ؤداد تا مس

خانه کار و صنعت بوده که پس از بروز مشکالت ربيعی  دو وزارتۀوليت سازماندھی و اجرای اين طرح بر عھدؤمس

 .ھا را ھماھنگ کند موريت يافته فعاليت آنأم

ھای حکومتی نيز به آن اقرار هللاگردد به حدی فالکت بار است که حتا آيتتا آن جا که به وضعيت معيشتی مردم برمی

در مملکتی که اين ھمه بيکار و فقير وجود دارد و بسياری از مردم «:  گفته استهللا صافی گلپايگانی اخيراً   آيت.کنندمی

کند، چرا بايد باز ھم اين ھمه اسراف باشد؟ ما از  مين معاش اوليه خود مشکل دارند و گرانی و تورم بيداد میأدر ت

  ». شرعی خود عمل کرده و جلوی اين فسادھا را بگيرند ۀ قضائيه توقع داريم که به وظيفۀمجلس و قو

يعنی دست به . ھا ناراضی باشندکند که کاری نکنند تا خدا و قرآن و امام از آناو در عين حال، به مردم توصيه می

 تمسک به پارچگی وهللا ملت بزرگوار ايران با اتحاد و يکشاء ان«: ھای امام زمان باشنداعتراض نزند و منتظر معجزه

قرآن کريم و اھل بيت عليھم السالم ھميشه سربلند و سرافراز و عزيز باشند و به وظايف اسالمی خود عمل کرده، تا 

  ».الشريف را از اعمال خود راضی و خشنود کنندهللا تعالی فرجهقلب مقدس آقا امام زمان عجل

به قول . توان شکم مردم را سير کردبا سالم و صلوات نمیدانند که ھای مرتجع و مفت خور نيز میهللاولی حتا اين آيت

  .ندارد» دين و ايمان«معروف انسان گرسنه 
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که بايد از توھمات آماری خارج شويم، ، علی ربيعی وزير تعاون، با بيان اين۴/١١/١٣٩٢به گزارش خبرنگار مھر، 

 بر سر کشور آورده که مسائل فراوانی را ئیھا بالهياران«:  ميليون نفری در آينده ھشدار داد و گفت١٠نسبت به بيکاری 

  ».ھا، بازگشت به قانون و پرداخت سھم ھر بخش است يارانهۀبه دنبال داشته اما تصميم جديد دربار

 قضائيه دستور داده است ۀای، رھبر حکومت اسالمی ايران به دولت، مجلس و قو هللا علی خامنهآيت شرايطی، چنين در

ھا، شامل کاھش  اين سياست.  کنندءاجرا» بندی مشخص درنگ و با زمانبی«را » مقاومتی«کلی اقتصاد ھای که سياست

  .ھای عمومی است وابستگی به درآمدھای نفتی و کاھش ھزينه

، اين سياست ھا را که در مجمع تشخيص ٢٠١۴ بروری ف١٩ برابر با ١٣٩٢ بھمن ٣٠ای، روز چھارشنبه خامنه

 .س اين مجمع ابالغ کردئيسای قوای سه گانه و رؤه است، به رمصلحت نظام تدوين شد

ھا، توليد کاالھای اساسی، به ويژه آن دسته از کاالھای اساسی که در حال حاضر از طريق واردات بر اساس اين سياست

ن امنيت غذا و دارو، ميأچنين برای ت ھم.شود، بايد افزايش يابد و مبادی واردات اين کاالھا نيز بايد متنوع شودمين میأت

 .ايجاد شود» ستراتيژيکذخاير «ھا بايد برای اين کاالھا و مواد اوليه توليد آن

رو، ھای اخير تکراری ست و از اينھای رھبر حکومت اسالمی، به خصوص در سالالبته ناگفته نماند که اين فرمان

شان را به دوش کارگران و محرومان ھای اقتصادینتر بار بحرااما باز ھم بيش. کندکسی تره ھم به آن ھا خرد نمی

دولت درآمدھای خود را از «که ، فرمان داده بود ١٣٨٩ ]سنبله[ شھريور١۶ای، برای مثال، خامنه. اندازندجامعه می

 رود ھر سال نسبت به سال قبل افزايش يابدماليات افزايش دھد و سھمی از درآمدھای نفتی که به صندوق توسعه ملی می

  ». ساالنه به درآمدھای نفتی به صفر برسدۀ که وابستگی بودجئیتا جا

 قدرقدرتی شيخ روحانی است و به اقرار خود ۀنژاد بود و اکنون دور قدرقدرتی پاسدار محمود احمدیۀآن دوره، دور

 ملی ۀ توسعاندازی نيز در صندوقاند و پس دولت را خالی تحويل گرفتهۀاش، خزانحسن روحانی و اعضای کابينه

 ۀھايش نمايشی است و جنبگيرند و يا فرمانای را جدی نمیھای خامنهدھد فرمانھمين نمونه، نشان می. موجود نيست

  . ندارندئیاجرا

اقتصاد «ھای کلی از جمله اھداف سياست»  اول اقتصاد دانش بنيان در منطقهۀيابی به رتبدست«ھمان زمان نيز 

ھای نظارت بر بازار به گذاری در کشور شفاف و روشھم چنين مقرر شده بود که نظام قيمت .اعالم شده بود» مقاومتی

  .آوری يافته است در حالی که در اين مدت، ھمواره قيمت کاالھای مورد نياز مردم در بازار، افزايش سراسام.روز شود

 مقابله با ۀ و در مورد نحو١٣٨٩ط سال ای نخستين بار در اواسرا خامنه» اقتصاد مقاومتی«به اين ترتيب، اصطالح 

، »اقتصاد مقاومتی«ھای کلی المللی عليه ايران به کار برد، ھرچند عمده مطالب مطرح شده در سياستھای بينتحريم

اقتصاد «به عبارت ديگر، . ھا قبل وارد ادبيات اقتصادی سياسی حکومت اسالمی ايران شده بودمباحثی است که از سال

 .تر بر مردم استاسم رمز تحميل رياضت بيش، »مقاومتی

خبرگزاری  .است جريان در ،١٣٩٣ سال برای کارگران دستمزد حداقل نييتع بحث بحرانی، شرايط اين در و اکنون ھم

 دستمزد شورای عالی ۀ برابر مصوب٣ برابر و حداکثر ٢حداقل : ، در اين مورد نوشت١٣٩٢ بھمن ٢١مھر، دوشنبه 

 تومانی ١٢۵ ھزار و ۴٨٧ عيدی پايان سال مشموالن قانون کار است که با تصويب حداقل دستمزد نييکار، مبنای تع

 ۴۶١ تومان و حداکثر آن يک ميليون و ٢۵٠ ھزار و ٩٧۴ جاری، حداقل عيدی پايان سال مشموالن قانون کار  سال

  . تومان خواھد بود٣٧۵ھزار و 

 سال اخير براساس فرمولی است که از سوی مجلس ١۵کار طی حداقل و حداکثر عيدی کارگران و مشموالن قانون 

  . شده استئیتصويب و تاکنون اجرا
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تر نشود؛ فرمول روشنی است که  قانون کار بيشۀ برابر آن به شرطی که از مصوب٣ برابر حداقل حقوق و حداکثر ٢

  . می شودن ميزان عيدی پايان سال کارگران و مشموالن قانون کار در نظر گرفتهييبرای تع

با توجه به . ن عيدی پايان سال مشموالن قانون کار مشخص استيي شورای عالی کار مبنای تعۀبرھمين اساس، مصوب

جاری، حداقل عيدی پايان سال کارگران مشموالن قانون کار   تومان تومانی سال ١٢۵ ھزار و ۴٨٧حداقل دستمزد 

در ھمين حال، ميزان .  تومان خواھد بود٣٧۵ ھزار و ۴۶١  ميليون و١ تومان و و حداکثر ٢۵٠ ھزار و ٩٧۴حداقل 

 بھمن، به رياست روحانی برگزار شد، ٢٠شنبه ت دولت که عصر يکأ ھيۀ کارمندان دولت در جلسۀعيدی پايان سال ھم

با توجه به افزايش مداوم قميت کاالھا، روشن است که چنين ارقامی؛ کمک چندانی به . ن شديي ھزار تومان تع۵٠٣

  .کنديدھای عيدی مردم نمیخر

در اين . توانند اقتصاد ايران را به شدت زمين گير کنندبر اين اساس با چشم اندازی که وجود دارد عوامل زيادی می

 سياسی و ۀ مبارزۀطبقاتی خودشان وارد عرص-ھا و اھداف سياسیميان، اگر کارگران و محرومان جامعه با سياست

سفانه أداری اسالمی ايران، نشوند متس ھمه عليه کليت حکومت سرمايهأداران و در ررمايهاجتماعی مستقل خود عليه س

ی گروه پنج به عالوه يک با ئ عدم پيشرفت ماندگار مذاکرات ھسته. تری را در پيش خواھيم داشتفجايع انسانی بيش

تر از حزب هللا لبنان، و مھمحکومت اسالمی ايران، کشمکش جناح ھای درونی حکومت، وقايع و تحوالت سوريه و 

، از جمله عوامل مھمی ھستند ..ھا و عدم بھبود اقتصادی مردم وھای سياسی در داخل کشور و اعدام سرکوبۀ ادام،ھمه

بينيم چه بسا اکنون میچه که ھمصادی کشور باقی نمی گذارند، بلکه وضع از آنته تنھا اميدی به بھبودی شرايط اقکه ن

  .د شدتر ھم خواھ بد

مريکا و اس ھمه آغم خود را بر سازش با قدرت ھای بزرگ جھانی و در رو اکنون حکومت اسالمی ايران، تمام ھم ھم

-ھای اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک خود بکاھد تا بتواند ھم اروپا قرار داده است تا بلکه کمی از فشار تحريمۀاتحادي

ای ھا، تا اندازهاما اين سرکوب. تر مردم را مرعوب نمايداعدام بيشچون گذشته، با راه انداختن رعب و وحشت و 

ريزند و ھا میای درنگ به خيابانکارساز ھستند و ھنگامی که به قول معروف کارد به استخوان مردم برسد بدون لحظه

. باشدھا نمیشروی آنزنند که ھيچ قدرتی قادر به سد کردن پي سياسی متحدانه و متشکل و آگاھانه میۀدست به مبارز

فکر ... بنابراين، خوب است که سران حکومت اسالمی، کمی ھم به سرنوشت بن علی، قذافی، حسنی مبارک، مرسی و

ھای زنان و  کارگر و جنبشۀجدا از اين که در تحوالت اين کشورھا، طبق. به وضعيت اوکراين نگاه کنند. کنند

اند، اما  کسب نکردهئیھاجو، موفقيتطلب و عدالتخواه و برابریی آزادیجويان و جوانان و به طور کلی نيروھادانش

  !رو، حکومت اسالمی ايران ھم محکوم به فناستاز اين. اندھا را برانداختهحکومت

کنند که اوضاع سياسی ايران و بينی میالمللی، ھمه و ھمه پيشھا و آمارھای داخلی و بين شواھد و بررسیۀ ھمنھايتاً 

  .عيت مردم روزبروز بدتر خواھد شدوض
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